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Rok 2006: Dobry dla branży?

Pawe³ Kwiatkowski, 

dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej SA

Kondycja mierzona z³otówkami nie jest na pewno z³a, ale jeśli chodzi o jakośæ świadczo-

nych us³ug, to jest ona mizerna. Podstawowe s³abości agencji PR to „chodzenie na ³atwi-
znê”, zadowalanie siê dzia³aniami pozornymi, brak umiejêtności dog³êbnego zrozumienia 
specyfiki dzia³ania klien-

tów. Poziom entuzjazmu 
dla realizowanych projek-

tów jest bardzo ró¿ny; 
nieliczne agencje staæ na 
prawdziwe zaanga¿owanie 
i pasjê, choæ nie znaczy to, 
¿e na rynku nie ma solid-

nych agencji z wynikami.

Sebastian £uczak, doradca, w³aściciel 

agencji £uczak PR

Wszystko wskazuje, ¿e jest lepiej i co wa¿-

niejsze, ¿e jest to sta³a tendencja. Jest wiêcej 
klientów, przetargów i zleceñ. PR zaczyna 
zajmowaæ w Polsce podobne miejsce w mik-

sie komunikacji marketingowej, jak na Zacho-

dzie. Kolejny optymistyczny prognostyk: 
oczekiwania klientów zaczynaj¹ wychodziæ 
poza media relations i eventy. To rozsze-

rzenie rynku oznacza w perspektywie mo¿-

liwośæ specjalizacji w narzêdziach - to mo¿e 
byæ ciekawa droga dla mniejszych 
agencji. Rośnie poziom profesjonali-
zmu – zarówno w agencjach, jak i w 
korporacjach. Pojawia siê nawet pole 

do funkcjonowania wyspecjalizowanych doradców, 
indywidualnych konsultantów.

Tomasz Graszewicz, head of strategy w 

agencji Tomorrow

Ca³y czas notujemy wzrost zainteresowania 
us³ugami PR, ale jak po ka¿dej hossie przycho-

dzi bessa, która z pewności¹ wystawi na próbê 
powstaj¹ce ostatnio masowo jedno- lub dwu-

osobowe agencje.

Izabela Mościcka, dyrek-

tor public relations w 

Kulczyk Holding SA

Bran¿a PR w Polsce roz-

wija siê zw³aszcza w PR 
finansowym. W tym roku 
na gie³dzie pojawi³o siê 
wiele nowych spó³ek i 
miêdzy innymi one poma-

ga³y koniunkturze i zapo-

trzebowaniu na us³ugi PR. 
S¹dzê, ¿e rozwój bran¿y 
jest nieunikniony, ale mam 
nadziejê, ¿e nie bêdzie on 
postêpowa³ w kierunku 
manipulacji i nieuczciwej konkurencji, co tak¿e obser-

wujemy na rynku PR.

Katarzyna Przewuska, dyrektor zarz¹dzaj¹cy agencji Euro RSCG 

Sensors 

Rynek us³ug public relations dynamicznie rośnie. Na znaczeniu zyskuje 
specjalizacja, rośnie popyt na us³ugi doradcze, agencje aktywnie uczest-
nicz¹ w procesie planowania strategicznego. Wraz z pojawieniem siê na 
polskim rynku agencji sieciowych obserwujemy wzrost standardów i prze-

³amanie stereotypów na temat oferty agencji - PR nie oznacza ju¿ tylko 
relacji z mediami. Dynamiczny wzrost potwierdza równie¿ du¿e zapo-

trzebowanie na pracowników PR oraz stawia przed pracodawcami wiele 
wyzwañ zwi¹zanych z utrzymaniem specjalistów. Agencje musz¹ zmodyfi-
kowaæ procesy zarz¹dzania firm¹, a wiêksze organizacje, maj¹ce zaplecze 
finansowo-logistyczne, s¹ do tego lepiej przygotowane.

Istota starego, przynajmniej jak sam piar, dowcipu o szczurze i śwince 
morskiej przekomarzaj¹cych siê na temat tajemnicy dobrego wizerunku coraz 
czêściej trafia w Polsce do świadomości decydentów. Mo¿na stwierdziæ, 
¿e nic w tym dziwnego - bran¿a PR oficjalnie ma ju¿ 17 lat, coraz wiêksze 
doświadczenie, ciekawe projekty w portfolio i coraz wiêcej specjalistów na 
pok³adzie, a przy tym, nie ukrywajmy, te¿ coraz lepsz¹ prasê. Redakcja Piar.pl, 
ciekawa opinii praktyków z bran¿y na temat kondycji rynku, spyta³a ich, 
jak oceniaj¹ rok 2006.
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Poszukiwane 
usługi w PR

Piotr Czarnowski, 

prezes agencji First PR

Tu mamy problem, czy to, co nazywamy us³u-

gami PR jest rzeczywiście PR. S¹dz¹c z ostat-
nich badañ, najwiêksze jest zapotrzebowanie 
na relacje z mediami, ale w sk³ad tego wchodz¹ 
tak¿e dzia³ania reklamowe wobec i z mediami. 
Później znajdujemy zapotrzebowanie na stra-

tegie komunikacyjne, ale proszê mi pokazaæ 
firmê, która ma prawdziw¹, wieloletni¹ stra-

tegiê komunikacyjn¹. Na ogó³ chodzi o krót-
koterminowe „strategie” wsparcia sprzeda¿y 
produktu, które z PR nie maj¹ nic wspólnego. 
Eventy s¹ sta³ym elementem polskiego krajo-

brazu PR. Dzia³ania antykryzysowe te¿ brzmi¹ 
w¹tpliwie, jeśli przyj¹æ, ¿e 74 proc. piarowców 
za w³aściwy kierunek w kryzysie uznaje niepro-

wadzenie ¿adnej komunikacji. W dzia³aniach 
PR znajdziemy tak¿e „produkcjê gad¿etów” (38 
proc. firm robi to stale lub dośæ czêsto). W 
tej sytuacji stwierdzenie, ¿e 24 proc. firm ofe-

ruje stale lub czêsto „czarny PR” ju¿ nie dziwi. 
Zauwa¿my, ¿e jeszcze dwa lata temu bran¿a 
odrzuca³a samo mówienie o „czarnym PR”; 
dziś jest to ju¿ akceptowana dziedzina dzia³añ, 
za niektórych uznawana za nowatorsk¹.

Katarzyna Przewuska

Utrzymuje siê zainteresowanie 
klientów budowaniem wizerunku 
marki (brand PR), a szczególnie 
cieszy, ¿e potrzebê takiej komu-

nikacji dostrzegaj¹ liderzy w 
kategoriach FMCG. Coraz wiê-

cej zapytañ dotyczy us³ug komunikacyjnych wokó³ 
procesów restrukturyzacji i zmian w³asnościo-

wych, z naciskiem na komunikacjê z pracownikami 
i komunikacjê rekrutacyjn¹. Stale rośnie zainteresowanie firm 
programami z zakresu odpowiedzialności spo³ecznej biznesu. 

Rafa³ Szymczak, dyrektor zarz¹dzaj¹cy agencji Profile

Standardowo - relacje z mediami, ale widaæ coraz wiêkszy popyt 
na us³ugi zwi¹zane z CSR. Coraz wiêcej jest te¿ projektów 
finansowanych ze środków UE.

Pawe³ Kwiatkowski

Najczêściej poszukuje siê us³ug kompleksowych, przy czym 
po stronie klientów czêsto brakuje wiedzy, która pozwoli³aby 
dobrze sformu³owaæ oczekiwania. Niekoniecznie profesjonalni 
klienci oczekuj¹, ¿e agencja zrobi trochê szumu. Niektórzy chc¹ 
zobaczyæ swoje zdjêcie w gazecie albo wydaæ odjazdowy ban-

kiet z udzia³em celebrities. To ¿enuj¹ce. Dlatego wiele agen-

cji wybiera dzia³ania sztampowe, które przynosz¹ sztampowe 
rezultaty.

Budżety PR

Ryszard Solski, 

dyrektor generalny agencji Sigma International

W wielu wypadkach bud¿ety s¹ wy¿sze o 15-20 proc. ni¿ rok 
czy dwa lata temu. Podnios³y siê tak¿e honoraria, które i tak 
wci¹¿ s¹ dwa-trzy razy ni¿sze ni¿ na najbardziej rozwiniêtych 
rynkach, a czêsto tak¿e ni¿sze ni¿ w Czechach, na Wêgrzech lub w Rosji. 

Piotr Czarnowski

Bud¿ety rosn¹, ale zauwa¿am coraz powszechniejsz¹ ten-

dencjê wk³adania do bud¿etów PR wydatków na promocjê 
i reklamê, a nawet na bie¿¹ce zakupy.

Izabela Mościcka

W projektach najwiêkszych, takich jak rebranding, fuzja, wej-
ście na gie³dê, bud¿ety s¹ wysokie. Na co dzieñ nadal pokutuje jednak przekona-

nie zarz¹dów, decyduj¹cych o przyznawaniu bud¿etu, ¿e PR mo¿na robiæ bezp³at-
nie albo „za grosze”, bo przecie¿ to tylko koszty, które nigdy siê nie zwróc¹.

Sebastian Drobczyñski, specjalista od marketingu politycznego

W polityce, ze wzglêdu na tegoroczne wybory samorz¹dowe, a tym samym 
coraz wiêksz¹ ich profesjonalizacjê, nak³ady finansowe na PR kilkakrotnie wzro-

s³y. Aktorzy polityczni zrozumieli, ¿e na szeroko rozumianym politycznym PR 
nie mog¹ oszczêdzaæ - w przeciwnym razie grozi im to „śmierci¹ polityczn¹”. 
Prognozujê ci¹g³e zwiêkszanie bud¿etów PR w sferze polityki.

Pawe³ Kwiatkowski

Agencje mog¹ liczyæ na wy¿sze bud¿ety, jeśli bêd¹ w stanie udokumentowaæ 
skutecznośæ swoich dzia³añ w inny sposób, ni¿ tylko pokazuj¹c opas³e teczki z 
wycinkami z gazet. Na razie bud¿ety s¹ proporcjonalne do efektów dzia³añ 
PR.

Branże gospodarki, które 
najchętniej sięgały po PR

Piotr Czarnowski

Do nowych kierunków zaliczy³bym komunikacjê firm 
deweloperskich.

Katarzyna Przewuska

FMCG, finanse i ubezpieczenia, farmaceutyki.

Rafa³ Szymczak

Telekomunikacja, paliwa, nieruchomości i administracja 
publiczna (środki z UE).

Wojciech Waglowski, senior account manager w 

agencji PR Fleishman-Hillard

Raczej tradycyjne: IT/telekomunikacja, FMCG, health-

care, finanse. Widaæ o¿ywienie w samorz¹dach i trzecim 
sektorze.
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Największy sukces 
piarowy roku

Piotr Czarnowski

Wprawdzie nie zaliczy³bym tego do sukcesów PR, ale 
niew¹tpliwie mamy do czynienia z interesuj¹cym zjawi-
skiem komunikacyjnym: zadziwiaj¹c¹ zmian¹ nastawienia 
mediów w przypadku jednej bran¿y. Kilka miesiêcy temu 
media zmobilizowa³y ca³e zastêpy śledczych reporterów, 
tygodniami próbowa³y pos³u¿yæ siê ukrytymi kamerami 
i prowokacjami, by dowieśæ, ¿e materia³y ze szkolenia 
etycznego firmy farmaceutycznej s¹ elementem spi-
skowego szkolenia zachowañ nieetycznych. Zmyślon¹ 
tezê mediów nawet minister uzna³ za dowód i grzmia³ 
o powo³aniu komisji i wyrzuceniu firmy z Polski. Kilka 
miesiêcy później prawdziwa tym razem sprawa innej 
firmy farmaceutycznej, która narazi³a na szwank ¿ycie pacjen-

tów na skutek wypuszczenia na rynek leków w zamienionych 
opakowaniach. Sprawa realna i o ciê¿arze nieporównanie wiêk-

szym, ale ani jednego reportera śledczego, ani jednej ukrytej 
kamery, ¿adnych prowokacji, relacje mediów jak¿e spokojne 
(„pewne problemy”, „drobne nieporozumienia”, „zamieszanie”), 
a i sam minister bardzo spolegliwy i mówi¹cy, ¿e to byæ mo¿e 
paskudna konkurencja chcia³a zaszkodziæ. Ciekawe, czy takie 
reakcje mediów oznaczaj¹ ich trwa³¹ zmianê czy tylko chwi-
lowy kaprys.

Tomasz Graszewicz

Potencjalny kryzys Ryanair. Channel 4 próbowa³ znaleźæ niedo-

ci¹gniêcia w pracy przewoźnika przez blisko pó³ roku. Kiedy 
siê nie uda³o, wyemitowano materia³ traktuj¹cy o stewardesach 
ucinaj¹cych sobie drzemki podczas lotu. Ryanair wykorzysta³ tê 
sytuacjê, buduj¹c relacje z pracownikami. W pubie, przy piwie 
ca³y zespó³ Ryanair obejrza³ premierê programu, a nastêpnie 
przeprowadzi³ plebiscyty na najwiêksze gwiazdy telewizyjne w 
firmie. 

Sebastian £uczak

Polska, polityka - zwyciêstwo Hanny Gronkiewicz-Waltz w 
wyścigu o fotel prezydenta Warszawy z… najpopularniejszym 
polskim politykiem. Wygra³a w³aśnie dzia³aniami z arsena³u pub-

lic relations.

Anna Proszowska-Sala, public affairs mana-

ger w Stroer Media Sp. z o.o.

Myślê, ¿e na uznanie zas³uguj¹ dzia³ania komuni-
kacyjne prowadzone przez samorz¹dy – Wroc-

³awia, Katowic czy £odzi. Ca³a Polska us³ysza³a 
o sukcesach inwestycyjnych, kulturowych czy 
turystycznych tych miast. Niekwestionowan¹ 
gwiazd¹ sta³ siê prezydent Wroc³awia Rafa³ Dut-
kiewicz jako przyk³ad skutecznego gospodarza i 
menad¿era. Z innej bran¿y - znakomicie prowa-

dzone by³y dzia³añ PR zwi¹zane z przygotowa-

niami do otwarcia Teatru Polonia Krystyny Jandy.

Justyna Szafraniec, dyrektor Biura PR w Banku Polskiej 

Spó³dzielczości SA

Za sukces nale¿y uznaæ kampaniê fundacji Marka Kamiñskiego z 
udzia³em Janka Meli. Akcja wzbudzi³a ogromne zainteresowanie 
mediów i pokaza³a, ¿e niemo¿liwe jest mo¿liwe, a osoby nie-

pe³nosprawne mog¹ realizowaæ swoje marzenia. Ta kampania 
prze³ama³a stereotypy w postrzeganiu niepe³nosprawności.

Rafa³ Szymczak

Nic mnie nie rzuci³o na kolana, wiêc uchylê siê od odpowiedzi.

Wojciech Waglowski

Najwiêkszym sukcesem 2006 roku by³ rozwój bran¿y i mimo 
wszystko profesjonalizacja. Rozwój bran¿y pod wzglêdem finan-

sowym to w jakiejś mierze pok³osie dobrej koniunktury gospo-

darczej, ale czêściowo równie¿ edukacji rynku.

Częściej prowadzi się 
PR produktowy czy PR 
wizerunkowy?

Ryszard Solski

Myślê, ¿e rozk³ada siê to dośæ równo. Firmy z sektora FMCG i farma-

ceutyczne najczêściej zainteresowane s¹ piarem produktowym; firmy z 
sektora technologicznego czy sektora us³ug - obydwoma obszarami. 

Rafa³ Szymczak

Widaæ proces przesuwania siê zamówieñ w kierunku projektów kor-

poracyjnych i „wizerunkowych”.

Pawe³ Kwiatkowski

Myślê, ¿e czêściej wizerunkowy: tak wynika z prezentacji agencji. 
Produktowy PR to dziedzina trudna i polskie agencje maj¹ w¹skie 
doświadczenia w tym zakresie.

„Czarny PR”: 
popularny czy już nie?

Tomasz Graszewicz

Pojêcie „czarnego piaru” jest zde-

cydowanie wyolbrzymiane, czêsto 
w mediach podawane s¹ przyk³ady, 
które w ¿aden sposób nie mog³yby 
byæ zaliczane do „czarnego PR”. 
„Czarnego piaru” jest coraz mniej, 
niestety coraz czêściej myli go siê z 
faktycznym kryzysem. 

Sebastian £uczak

Popularnośæ określenia „czarny PR” jest chyba wiêksza 
i nadal rośnie. Popularnośæ zjawiska - niestety chyba 
tak¿e. 
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Jakich umiejętności wciąż 
brakuje piarowcom?

Pawe³ Kwiatkowski

1. Umiejêtności określania wymiernych celów swoich dzia³añ 
w sposób inny ni¿ bardzo powierzchowny (np. liczby wycin-

ków, eventów itp.).
2. Umiejêtności prezentacji mierzalnych i wielowymiarowych 
skutków swoich dzia³añ.
3. Umiejêtności wpisywania siê w strategiê dzia³añ marki.
4. Umiejêtności doskona³ej jakości obs³ugi klienta.
5. Umiejêtności wyzwolenia w sobie zaanga¿owania i pasji.
6. Umiejêtności d³ugofalowego budowania relacji z klientem.
7. Umiejêtności precyzyjnego oddzielania event marketingu 
od czystego PR.
8. Umiejêtności atrakcyjnego pisania tekstów (!), myślenia 
obrazami.
9. Umiejêtności szczerego przyznawania siê do pora¿ek i 
umiejêtności wyci¹gania z nich po¿ytecznych wniosków.
10. Umiejêtności rozró¿niania miêdzy Wielk¹ Ide¹ a wieeeel-
kim bud¿etem.

Izabela Mościcka

Nadal szwankuje to indywidualne podejście do klienta, razi 
wrêcz sztampowośæ podejścia, a tak¿e ma³a starannośæ w 
wykonywaniu zadañ. Poza tym brakuje nam umiejêtności spoj-
rzenia na siebie samych z dystansem i podjêcia inicjatyw kszta³-
tuj¹cych wizerunek ca³ej bran¿y.

Ryszard Solski

Wydaje mi siê, ¿e jednym z g³ównych problemów piarowców 
„agencyjnych” jest brak wiedzy o specyfice dzia³añ klienta. 
Znam przyk³ady, gdy dzia³ania PR dla klienta z bran¿y nowo-

czesnej technologii by³y powierzane osobom, które nie tylko 
nie mia³y o niej wiedzy, ale co gorsza, w ogóle siê ni¹ nie inte-

resowa³y. Bez tego nie mo¿na przecie¿ skutecznie informowaæ 
otoczenia o dzia³aniach firmy czy cechach produktów.
Po drugie, kwestia proaktywności i wyprzedzania oczekiwañ 
klienta. Zbyt czêsto nastawiamy siê na „odbiór”. Tymczasem 
wielu klientów nie ma czasu ani mo¿liwości wyznaczaæ nam 
konkretnych zadañ - daj¹ nam jedynie ogólne wytyczne i 
oczekuj¹, ¿e sami bêdziemy proponowaæ ciekawe i skuteczne 
dzia³ania. 
Po trzecie, nie chcia³bym nikogo uraziæ, ale zauwa¿am wyraźny 
spadek ogólnej wiedzy i erudycji m³odych adeptów PR. Swoj¹ 
wiedzê czerpi¹ niemal wy³¹cznie z internetu. Gazet i czaso-

pism praktycznie nie czytaj¹, pos³uguj¹ siê ¿argonem i kalkami 
jêzykowymi, nie mówi¹c ju¿ o ra¿¹cych b³êdach w gramatyce, 
sk³adni i ortografii. To, niestety, efekt poziomu nauki w wielu 
uczelniach wy¿szych oraz coraz wiêkszej dominacji internetu 
nad tradycyjnymi sposobami przekazu. 

Rafa³ Szymczak

Mierzenia efektywności.

Jak oceniać współpracę 
z mediami w 2006 roku?

Sebastian £uczak

Dobrze. Media pozbywaj¹ siê fobii „antypiarowskiej” i im d³u¿ej wspó³pracuj¹ z 
dobrymi piarowcami, tym bardziej przekonuj¹ siê, ¿e mog¹ to robiæ bez uszczerbku 
na wiarygodności, niezale¿ności i rzetelności.

Anna Proszowska-Sala

Sukces wspó³pracy z mediami zale¿y od tematu, który ma siê do przekazania i od 
sposobu jego przedstawienia. Oba te elementy warunkuj¹ sukces rozumiany jako 
uzyskanie odpowiedniego efektu medialnego. To, co jest z pewności¹ irytuj¹ce, to 
kryptoreklamowa paranoja mediów, zbyt p³ytkie podchodzenie do wa¿nych tema-

tów, b³êdy merytoryczne wynikaj¹ce z presji czasu.

Justyna Szafraniec

Zmiany na rynku mediów powoduj¹, ¿e wspó³-
praca z mediami wymaga znacznego zaanga¿o-

wania. Jednak po 9 latach pracy w public rela-

tions ten rok w zakresie wspó³pracy z mediami 
oceniam pozytywnie. Widoczna jest coraz 
wiêksza wiedza spo³eczeñstwa, w tym przed-

stawicieli mediów, na tematy zwi¹zane z eko-

nomi¹ i bankowości¹. Jest to efekt wieloletniej 
pracy instytucji finansowych na rzecz edukacji 
obecnych i potencjalnych klientów.

Partia w Polsce, 
która najlepiej 
wykorzystuje PR

Sebastian Drobczyñski

To najtrudniejsze z pytañ. Tym bardziej ¿e 
mamy dokonaæ oceny w skali ca³ego roku 
i w skali ca³ego ugrupowania (ocena obej-
muje wszystkich jej cz³onków).
Zapominaj¹c o poszczególnych „wpad-

kach”, typujê PiS. 

Mieszko Czarnecki

Trudno mówiæ o partiach, raczej o poszcze-

gólnych politykach. Z pewności¹ pocz¹tek 
roku nale¿a³ do Kazimierza Marcinkiewi-
cza. Czekam na spozycjonowanie nowego 
politycznego brandu o pomarañczowo-
czerwonej kolorystyce.

Tomasz Graszewicz

Pomimo ci¹g³ych ataków na czwart¹ w³a-

dzê jest to PiS. Ale wynika to raczej z b³ê-

dów innych partii. 
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Marketing a PR: częściej 
razem czy osobno?

Ryszard Solski

Chyba najczêściej razem. Problem zaczyna siê na styku tych obsza-

rów, przede wszystkim PR i BTL. Agencje BTL-owe coraz czêściej 
oferuj¹ us³ugi PR, z kolei klienci pytaj¹ agencje PR o us³ugi BTL. Z 
uwag¹ śledzê tak¿e now¹ tendencjê - powo³ywanie przez agencje 
reklamowe w³asnych agencji PR.

Rafa³ Szymczak

Coraz czêściej PR oddzielnie, ale widaæ tak¿e sporo projektów z 
zakresu „marketingu zintegrowanego”.

Ewa Lis, PR korporacyjny, rzecznik pra-

sowy w Hewlett-Packard Polska

To zale¿y, jaki PR. Je¿eli produktowy, bêd¹cy 
elementem dzia³añ marketingowych, to jak 
najbardziej razem, z uwzglêdnieniem cyklu 
¿ycia produktu, ogólnej strategii, pozycjo-

nowania i oczywiście klienta. Produkty 
konsumenckie powinny byæ wprowadzane 
z uwzglêdnieniem szerokiej gamy narzêdzi, 
choæ s¹ te¿ produkty/us³ugi 
niszowe, dla których dzia³ania 

marketingowe musz¹ byæ rozwa¿nie dobrane i gdzie 
czêsto to w³aśnie PR odgrywa kluczow¹ rolê w ich 
wprowadzaniu na rynek. Szczególnie jeśli docieramy 
do w¹skiej grupy, a produkt (rozwi¹zanie, us³uga) 
wymagaj¹ zrozumienia, opisu, poparcia przyk³adami 
zastosowañ.

Pawe³ Kwiatkowski

Bywaj¹ dzia³ania PR, które nie s¹ wcale zwi¹zane z marketingiem, ale 
z komunikacj¹ korporacyjn¹. Jednak jeśli mówimy o dzia³aniach „pro-

duktowych”, PR musi byæ zintegrowany ściśle z planami marek, musi 
określaæ wymierne i wielowymiarowe cele, które mo¿na udokumen-

towaæ. Wtedy to „razem” mo¿e przynieśæ wspania³e rezultaty. 
Niektóre agencje PR pojmuj¹ tê integracjê z marketingiem w spo-

sób cokolwiek osobliwy: na przyk³ad w zakresie „media relations” 
zamiast nawi¹zywania relacji z dziennikarzami i pielêgnowania ich, 
przekonywania dziennikarzy do określonych treści wybieraj¹ kupo-

wanie powierzchni w mediach lub podpisywanie umów sponsor-

skich, na podstawie których dana gazeta zobowi¹zuje siê, ¿e coś 
napisze. W rezultacie ukazuj¹ siê drêtwe artyku³y sponsorowane, 
które gazeta drukuje z musu, a czytelnicy nawet na nie nie patrz¹, 
bo tego rodzaju „PR” wyczuwaj¹ na kilometr. Ale liczba wycinków 
jest coraz wy¿sza i postawa do naliczenia miesiêcznej „fee”. A prze-

cie¿ nie o to chodzi! 
W³aśnie urok piaru polega na tym, ¿e siê dyskutuje i przekonuje, 
zachwyca, zara¿a entuzjazmem i pasj¹, a nie KUPUJE powierzchniê 
i kontroluje przekaz w 100 proc., jak w klasycznym marketingu. 
Reasumuj¹c: PR brandowy musi byæ ściśle zintegrowany z marke-

tingiem co do po¿¹danych celów, ale nale¿y go ca³kiem oddzieliæ od 
marketingu w zakresie stosowanych metod.

Internet: Działania warte 
uwagi!

Tomasz Graszewicz

Politycy w Polsce stworzyli w³asny kana³ komunikacji ze światem. S¹ nim blogi. 
Sprawnie redagowane s¹ zdecydowanym objawieniem i wprowadzaj¹ now¹ 
jakośæ w ich kontaktach z dziennikarzami. 

Sebastian £uczak

Świat – Kampania antynikotynowa przeprowadzona w 
Po³udniowej Karolinie przez agencjê Brains on Fire. Bar-

dzo trudna tematyka i spektakularne wyniki – ewidentny 
efekt niesztampowego podejścia i g³êbokiej znajomości 
specyfiki komunikacji w internecie.

Anna Proszowska-Sala

Polecam stronê internetow¹ www.london2012.com. 
Jest dla mnie przyk³adem świetnie zarz¹dzanego serwisu 
internetowego dotycz¹cego ogromnego projektu, jakim 
jest organizacja Olimpiady w 2012 roku, jak i promocji 
Londynu.

Wojciech Waglowski

Coraz wiêcej kampanii PR wykorzy-

stuje internet jako g³ówne medium. 
Ostatnim dobrym przyk³adem jest 
maraton pisania listów organizowany 
przez Amnesty International. Internet 
odgrywa te¿ ogromn¹ rolê w kampa-

niach komunikacyjnych, których g³ów-

nym odbiorca jest m³odzie¿, np. Art-
man dla marki House czy PTC Era dla 
marki Heyah.

Największa wpadka piarowa 
roku

Mieszko Czarnecki

Brak przez 72 godziny jakiejkolwiek komunikacji pos¹dzonego o 
zaanga¿owanie w molestowanie seksualne w swoim biurze posel-
skim pos³a Stanis³awa £y¿wiñskiego.

Sebastian £uczak

Polska, polityka – reakcja na artyku³ TAZ. Zadziwiaj¹ca mieszanka 
arogancji, lekcewa¿enia podstawowych regu³ rozwi¹zywania kryzysu, 
braku planu i niekonsekwencji.

Piotr Czarnowski

Chyba to, ¿e piaru nadal nie ma na skalê pozwalaj¹c¹ mówiæ o nim 
jako o dziedzinie. Wiêkszośæ z tego, co media określaj¹ mianem 
„wpadek PR” polega g³ównie na tym, ¿e w³aśnie nie by³o tam ¿ad-

nego PR.

Katarzyna Przewuska

Zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹ wokó³ Corhydronu (Jelfa SA) – jest 
to równocześnie najwiêksze wyzwanie komunikacyjne na przysz³y 
rok, bo wiele dobrego mo¿na zrobiæ ze zbudowan¹ znajomości¹ 
marki produktowej i korporacyjnej.
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