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„Z nami codzienny przegl¹d prasy to przyjem-

nośæ!” - przekonuje na swoich stronach jeden 

z dostarczycieli tych¿e us³ug. Tak¿e niezwyk³a 

oszczêdnośæ czasu. Przecie¿ zanim piarowcy i 

ich szefowie wstan¹ rankiem ze swoich ³ó¿ek, 

sztaby osób w firmach monitoruj¹cych media 

selekcjonuj¹, czytaj¹, a nastêpnie zestawiaj¹ w 

gotowe pigu³ki najwa¿niejsze dawki wiadomo-

ści, bêd¹ce w du¿ej mierze podstaw¹ do podej-

mowania decyzji biznesowych.

W tej materii niewiele siê zmieni³o. Od zawsze 

bia³y wywiad polega³ na wyszukaniu i dobo-

rze informacji wed³ug klucza uzgodnionego z 

klientem. Teraz ten ostatni mo¿e jednak liczyæ 

nie tylko na wzrost liczby monitorowanych 

mediów czy stron www, forów, list dyskusyj-

nych, ale tak¿e na bardziej indywidualne podej-

ście, wiêksz¹ precyzjê w doborze informacji i 

ci¹g³e udoskonalanie oferowanych rozwi¹zañ 

technicznych.

Przegląd monitoringu
Kilka dośæ siermiê¿nych zdañ tekstu 
na polskiej wikipedii pod has³em 
„monitoring mediów” nie jest 
specjalnym powodem do chluby dla 
firm z tej bran¿y. Na szczêście dla 
piarowców mog¹ siê one pochwaliæ 
innymi osi¹gniêciami. Nowe us³ugi 
i usprawnienia wprowadzone przez 
firmy w ostatnich miesi¹cach sprawiaj¹, 
¿e praca specjalistów od kszta³towania 
wizerunku mo¿e byæ jeszcze 
efektywniejsza. Nie tylko zreszt¹ ich.

Fot.MJ
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Na skrzydłach technologii
Warto podkreśliæ, ¿e wiatru w skrzyd³a firmom 

monitoruj¹cym media da³ w ostatnich latach 

postêp technologiczny, w tym g³ównie roz-

wój internetu, a tak¿e telefonii komórkowej. 

To w³aśnie dziêki nim s³owo „szybko” zaczê³o 

wreszcie oznaczaæ „w kilka minut”, a nie „jesz-

cze tego samego dnia”.

Przyk³adem mo¿e byæ popularna, stosowana ju¿ 

przez wiêkszośæ firm us³uga monitoringu inter-

netu, tyle ¿e z wynikami dostarczanymi na bie-

¿¹co. - Dotychczas monitoring udostêpnialiśmy 

raz dziennie. Obecnie nasi klienci otrzymuj¹ 

go w³aściwie zaraz po wyszukaniu informacji 

– mówi Jan Rurañski, za³o¿yciel firmy eprasa.

com. - Kiedy automat znajdzie dany ci¹g zna-

ków, powiedzmy „Raiffeisen Bank”, wówczas 

automatycznie wybiera stronê, na której zna-

laz³a siê dana informacja. Odczytuje wokó³ niej 

kilkadziesi¹t znaków i jeśli klient ma tak¹ opcjê, 

automatycznie otrzymuje informacje za pośred-

nictwem sms-a i maila - opowiada Rurañski. 

Koszt pierwszego ze wskazanych powiadomieñ 

to oko³o 15 groszy. Maile s¹ oczywiście wysy-

³ane bezp³atnie.

Usprawnienie procesu przekazywania infor-

macji akcentuj¹ wszyscy dostarczyciele us³ug 

monitoringu. - Podpo-

rz¹dkowaliśmy mu uno-

wocześnienie platformy 

internetowej. Jest to 

te¿ powód, dla którego 

wprowadziliśmy RSS-y 

– wyjaśnia Pawe³ Sanow-

ski, dyrektor zarz¹dza-

j¹cy Instytutu Monito-

rowania Mediów. Inni 

id¹ nawet krok dalej. - 

Umo¿liwiamy dostêp do 

wyników monitoringu 

tak¿e m.in. za pomoc¹ 

te le fon i i  komórko -

wej – mówi Sebastian 

Bykowski, wiceprezes 

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Zauwa¿a 

on, ¿e wszystkie wprowadzane udoskonale-

nia s¹ nastêpstwem tego, ¿e ¿yjemy w spo³e-

czeñstwie informacyjnym, w którym kluczem 

do sukcesu jest w³aśnie szybkośæ dostêpu do 

informacji.

Nic dziwnego wiêc, ¿e aspekt ten staje siê 

motywem przewodnim media relations, które 

towarzysz¹ wprowadzaniu nowych rozwi¹zañ. 

Firma Media Explorer jesieni¹ 2006 roku uru-

chomi³a us³ugê GPW Watcher, bêd¹c¹ w³aś-

nie „systemem monitoringu spó³ek gie³do-

wych, które szczególnie potrzebuj¹ szybkiego 

dostêpu do informacji”. 

Indywidualne podejście
Mimo stosunkowo niewielkiej liczby podmiotów świadcz¹cych 

us³ugi monitoringu firmy zaczynaj¹ czuæ na plecach oddech 

konkurencji. Efektem tego s¹ nie tylko ulepszone rozwi¹zania 

na poziomie technologicznym, ale tak¿e otwarcie na sugestie 

klientów. - Trzeba odczytywaæ ich chêci i potrzeby i szybko 

na nie reagowaæ – potwierdza Anna Brzosko, g³ówny specja-

lista ds. marketingu i PR w Telefonicznej Agencji Informacyj-

nej. Przyznaje, ¿e ostatnio jeden z ich klientów chcia³, aby 

informacje przez internet by³y linkowane do strony źród³owej. 

- Zrobiliśmy to od rêki – mówi Brzosko. Przytakuje jej Adrian 

Gawlikowski z Media Explorer. - Firmy s¹ gotowe zap³aciæ wiê-

cej za to, co chc¹ otrzymaæ, a nie za to, co firma oferuje. Liczy 

siê szybka reakcja i analityczne podejście do sprawy – mówi 

Gawlikowski.

W ten nurt wpasowuje siê mo¿liwośæ profilowania otrzymy-

wanych informacji w zale¿ności od oczekuj¹cych na nie odbiorców. Tak 

o tym rozwi¹zaniu mówi Sebastian Bykowski z PRESS-SERVICE: - Piaro-

wiec potrzebuje wszystkich informacji, nawet ma³ych wzmianek, dzia³ 

marketingu - ogólnych zestawieñ dotycz¹cych rynku, produktów, handlu i 

sprzeda¿y, a zarz¹d – informacji o bran¿y i zachodz¹cych w niej trendach. 

Dlatego system rozró¿nia pracowników, nastêpnie dokonuje odpowied-

niej selekcji informacji i dostarcza tylko te, które s¹ przeznaczone dla 

osoby pe³ni¹cej określon¹ funkcjê w firmie – wyjaśnia Bykowski.

Nie brakuje te¿ innych rozwi¹zañ w tym zakresie. - Dla klientów bardziej 

zaawansowanych technologicznie wprowadziliśmy mo¿liwośæ tworzenia 

biuletynów z informacjami, które firma ju¿ we w³asnym zakresie dys-

trybuuje do swoich dzia³ów. Daliśmy klientom narzêdzia umo¿liwiaj¹ce 

im generowanie w³asnych newsletterów zawieraj¹cych nasz monitoring 

– mówi Jan Rurañski z eprasa.com.

Krzysztof Litwinek, senior account 

manager, Sigma International

Rynek monitoringu mediów w Polsce w 

ci¹gu ostatnich 7-8 lat zmieni³ siê zasad-

niczo. Jest to oczywiście zmiana na lepsze. 

Bran¿a ta sta³a siê przede wszystkim bene-

ficjentem szybkiego rozwoju i upowszech-

nienia internetu w naszym kraju. Dziêki 

temu firmy monitoruj¹ce media s¹ w stanie 

w bardzo krótkim czasie dostarczyæ naj-

nowsze publikacje na komputer dowolnego 

odbiorcy. Dla osób zajmuj¹cych siê na co 

dzieñ komunikacj¹ jest to bardzo komfor-

towa sytuacja.

Na obecnym etapie wydaje siê, ¿e konkurencja wśród firm monitoru-

j¹cych media jest wci¹¿ niedu¿a, co przek³ada siê na ograniczon¹ mo¿-

liwośæ wyboru dostawcy. Taka sytuacja nie sprzyja wymuszaniu inno-

wacyjności us³ug świadczonych przez firmy monitoruj¹ce media.

Czy w najbli¿szych latach sytuacja siê zmieni? S¹dzê, ¿e powinniśmy 

byæ świadkami dalszego rozwoju monitoringu mediów. Wynika to z 

rosn¹cego zapotrzebowania na us³ugi komunikacji marketingowej w 

ogóle. Co wiêcej, coraz wa¿niejsza w strategiach przedsiêbiorstw 

staje siê komunikacja za pośrednictwem internetu, a to wp³ynie na 

wiêksze zapotrzebowanie na monitoring tego w³aśnie medium, szcze-

gólnie w czasie rzeczywistym. Dziêki temu specjaliści PR uzyskaj¹ bar-

dzo dobre narzêdzie znacznie przyspieszaj¹ce proces komunikacji. 

Usprawnienie 

procesu 

przekazywania 

informacji 

akcentują 

wszyscy 

dostarczyciele 

usług 

monitoringu
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Nie tylko prasówka
Mo¿liwośæ tworzenia interface’ów platform 

internetowych to¿samych wygl¹dem ze stro-

nami korporacyjnymi klientów czy dynamiczne 

kreowanie ca³ego okna serwisu, a tak¿e nowe 

funkcjonalności wyszukiwarek, poprawianie 

tekstów rêcznie przez firmê poza automatem 

OCR, dostarczanie plików w formacie wyma-

ganym przez klienta - to tylko niektóre z udo-

skonaleñ maj¹cych na celu u³atwiæ klientom 

korzystanie z monitoringu. - Wszystkie te i 

inne nowoczesne rozwi¹zania prowadz¹ te¿ do 

skrócenia czasu poświêcanego na codzienn¹ 

prasówkê oraz uproszczenia archiwizowa-

nia i analizowania zgromadzonych materia³ów 

- zauwa¿a Pawe³ Sanowski z IMM. Czy w³aśnie 

w ten stronê bêdzie pod¹¿a³ rozwój firm z tej 

bran¿y?

Nie tylko. To, na czym ju¿ teraz firmy zara-

biaj¹ nieporównanie wiêcej ni¿ na prasówce, 

za któr¹ p³aci siê przecie¿ tylko kilkadziesi¹t 

z³otych od jednego monitorowanego s³owa 

miesiêcznie, to analizy jakościowe. Mog¹ one 

określiæ kontekst wizerunkowy pozyskanych 

informacji, pokrycie oddźwiêku medialnego z 

grup¹ docelow¹ czy wystêpowanie określonych 

s³ów i znaków na przyk³ad w leadzie artyku³u. - 

Analizy wizerunkowe s¹ odpowiedzi¹ na coraz 

czêstsze potrzeby oceny efektywności dzia³añ 

z zakresu media relations, znacz¹co wykra-

czaj¹ce poza zwyk³e oceny liczby informacji – 

mówi Marcin Szczupak, starszy analityk z agen-

cji badawczej Media Navigator. - Zmierzamy 

prosto do brokerstwa informacji. Nie liczy siê 

ju¿ tylko ich znalezienie, ale tak¿e zestawienie i 

opisanie – podsumowuje Rurañski. Potwierdza 

to Sebastian Bykowski. - Klienta coraz rzadziej 

interesuj¹ same wycinki. Obecnie oczekuje on 

od nas kompleksowej informacji – mówi. T¹ 

drog¹ pod¹¿a równie¿ Newton Polska, m³oda 

na naszym rynku firma z czeskimi korzeniami, 

która zdobywa coraz wiêksze grono klientów.

Z rozmów wynika, ¿e w zakresie analityki 

klienci nie zawsze jeszcze potrafi¹ korzystaæ z 

bogato przygotowanych zestawieñ. Tutaj wiêc 

du¿a rola ich dostarczycieli w kwestii pokazy-

wania mo¿liwości, jakie ze sob¹ nios¹ pog³ê-

bione raporty wizerunkowe. Edukowanie i 

doradztwo nie jest zreszt¹ dla firm nowości¹. 

- Gros naszej pracy to w³aśnie wyjaśnianie, co 

klient mo¿e zyskaæ, trzymaj¹c tak zwan¹ rêkê 

na pulsie i jakie oferowane przez nas rozwi¹za-

nia bêd¹ w jego przypadku najbardziej trafione 

– mówi Ireneusz Bera, dyrektor firmy Newton 

Polska.

Kinga Podraza 

Alicja Górka, PR manager, 

K2 Internet SA

Obecnie du¿ym udogodnieniem 

jest dostêpnośæ online monitoringu 

prasy, radia i telewizji oraz szeroki 

monitoring internetu, który jest 

dostarczany mailowo na skrzynkê. 

Daje to mo¿liwośæ bie¿¹cego śle-

dzenia informacji, jakie pojawiaj¹ 

siê na nasz temat. To u³atwienie 

ma, niestety, jedn¹ wadê, miano-

wicie zebrane informacje s¹ groma-

dzone w ró¿nych postaciach (pliki 

jpg i linki) oraz w ró¿nych miejscach (maile i baza online).

Jedynym moim oczekiwaniem, które nie jest w 100 proc. realizowane 

jest dok³adnośæ. To spory problem, który mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e 

na przyk³ad monitoring internetu przygotowuj¹ „roboty”, które nie 

rozumiej¹ kontekstu i zbieraj¹ czasem zupe³nie niepotrzebne infor-

macje. Zdarza siê równie¿, ¿e do nowych informacji zaliczane s¹ te, 

które by³y ju¿ wcześniej publikowane. Widzê tu pewien paradoks, 

poniewa¿ du¿y wzrost znaczenia techniki niekoniecznie musi siê prze-

k³adaæ na dok³adnośæ monitoringu. Zapewniæ j¹ mog¹ jedynie ludzie, 

którzy w pe³ni rozumiej¹ wyszukany tekst i mog¹ sklasyfikowaæ jego 

wa¿nośæ dla klienta. 

Monitoring mediów za 10 lat? Byæ mo¿e systemy monitoringu bêd¹ 

ju¿ czêści¹ integraln¹ ka¿dej przegl¹darki i bêd¹ rozpoznawaæ u¿yt-

kowników po jej uruchomieniu. Wtedy w wydzielonej czêści ekranu 

pojawiaæ siê bêd¹ najświe¿sze wyniki monitoringu (ka¿dy u¿ytkownik 

bêdzie móg³ sam zmieniaæ parametry wyszukiwania 24/7/365) wraz w 

opisami dotycz¹cymi zawartości (pozytywnej, neutralnej b¹dź nega-

tywnej) oraz ma³ymi screenami. Dodatkowo bêdzie dostêpna ca³a 

gama opcji s³u¿¹ca miêdzy innymi do sortowania czy na przyk³ad 

generowania raportów ilościowych i jakościowych ka¿dego medium. 

O pojawieniu siê ka¿dego nowego wycinka przegl¹darka/system 

bêdzie informowaæ g³osowo, podaj¹c cytat i źród³o.

dr Dariusz Tworzyd³o, 

prof. WSIiZ

Rynek monitoringu mediów za kilka 

lat? Z pewności¹ zarówno liczba 

firm z niego korzystaj¹cych, jak i 

oferowane us³ugi bêd¹ ros³y. Jest to 

wynikiem nie tylko coraz wiêkszych 

oczekiwañ klientów, ale równie¿ 

rosn¹cego w zarz¹dzaniu znaczenia 

informacji.

Wspó³cześnie monitoring to ju¿ 

nie tylko press clipping. Monitoring 

to wiedza o wszystkich aspektach 

media relations. Z tego powodu jego 

rozwój bêdzie zmierza³ w kierunku 

wype³niania braków, które dotykaj¹ 

bran¿y i przyzwyczajeñ odbiorców 

us³ugi. Niezwykle wa¿na bêdzie równie¿ edukacja w zakresie umiejêt-

ności pos³ugiwania siê informacj¹ oraz analityka, czyli raportowanie. 

W przysz³ości w wiêkszym stopniu bêdziemy skupiaæ siê na wartości 

informacji, na jej sile ni¿ na samym skanie.
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