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Protoplast¹ teorii sześciu kontaktów by³ wêgier-

ski pisarz Frigyes Karinthy, który w opowiada-

niu „£añcuchy”, opublikowanym w 1929 roku, 
zawar³ teoriê, ¿e dwie dowolne osoby na kuli 
ziemskiej dzieli jedynie piêciu znajomych, czyli 
sześæ podañ rêki. Zainspirowa³o to Stanleya Mil-
grama, amerykañskiego psychologa spo³ecznego 
(który dziêki kontrowersyjnemu doświadczeniu 
z ra¿eniem pr¹dem zyska³ sobie trwa³e miejsce 
w podrêcznikach akademickich) do przepro-

wadzenia w 1967 roku nader interesuj¹cego 
doświadczenia. Badacz poprosi³ uczestników o 
dostarczenie listu pewnemu maklerowi gie³do-

wemu, jednak nie poda³ im jego szczegó³owych 
danych, a jedynie informacje, które pomaga³y 
dorêczyæ przesy³kê przez znajomych. Jak siê 
okaza³o, te przesy³ki, które dotar³y do adre-

sata za ka¿dym razem przeby³y najwy¿ej sześæ 
podañ. Hipoteza zosta³a zatem potwierdzona. 
Jednak do czasu intensywnego rozwoju nowego 
medium – internetu, który umo¿liwi³ budowa-

nie baz danych u¿ytkowników oraz określanie 
relacji miêdzy poszczególnymi u¿ytkownikami 
– nikt nie zrobi³ z wyników doświadczenia wiêk-

szego u¿ytku.

Następca „znajomości”
Z kolei na prze³omie stuleci wraz z pojawie-

niem siê modelu usieciowionej gospodarki, 
który zdaniem socjologa Emanuela Castellsa 
narzuci³ rozwój internetu i odbywaj¹cych siê 
pod jego wp³ywem przemian spo³ecznych 
coraz wiêksz¹ popularnośæ zaczê³a zdobywaæ 
idea networkingu. Jest to stara jak świat kon-

cepcja budowania i pielêgnowania osobistej 
sieci kontaktów biznesowych i prywatnych. W 

Polsce do niedawna nazywa³o siê j¹ po prostu 
„znajomościami” i określenie to mia³o g³ównie 
pejoratywne zabarwienie - oznacza³o polecenie 
kogoś na stanowisko dziêki osobistej za¿y³ości, 
a nie kwalifikacjom polecanego.
Obecnie, gdy zarekomendowanie kogoś ma du¿y 
wp³yw na ocenê wiarygodności rekomenduj¹cego 
dawne „znajomości” wypiera obco i neutralnie 
brzmi¹cy networking. Na razie termin ten nie 
doczeka³ siê nowego polskiego odpowiednika.
Mianem networkingu określa siê równie¿ rodzaj 
wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorcami, która 
polega na czêstych kontaktach i wymianie infor-

macji o potencjalnych partnerach biznesowych. 
Elementy takiego networkingu s¹ zatem obecne 

(Inter)networking
Co ³¹czy informatyka z Gdañska, 
profesora matematyki z Warszawy i 
studenta z Krakowa, którzy nigdy na 
¿ywo siê nie spotkali? Odpowiedź jest 
prosta: serwis spo³ecznościowy. Poza 
tym, ¿e umo¿liwia on zbudowanie 
w³asnej bazy kontaktów wygodniejszej 
w obs³udze ni¿ wizytownik, mo¿e 
znacz¹co pomóc w tworzeniu 
wizerunku zawodowego.
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w dzia³alności stowarzyszeñ i organizacji bran-

¿owych, korporacji absolwenckich, organizacji 
charytatywnych czy ló¿ - stowarzyszeñ osób 
mieszkaj¹cych i pracuj¹cych w Warszawie, 
a zwi¹zanych z innym regionem kraju (jak na 
przyk³ad Lo¿a Trójmiasto w Warszawie, Klub 
Krakowian czy Klub Wielkopolan EKA).

Internetowa baza kontaktów
Na styku tych dwóch zjawisk - mo¿liwości 
tworzenia internetowych baz danych i powi¹-

zañ miêdzy nimi obrazuj¹cych stopnie zna-

jomości u¿ytkowników oraz wzrost popu-

larności networkingu pojawi³y siê serwisy 
spo³ecznościowe, z angielska nazwane zreszt¹ 
social networking. S¹ to internetowe narzê-

dzia pozwalaj¹ce tworzyæ w³asn¹ prezentacjê 
i co wiêcej - bazê kontaktów z prezentacjami 
innych osób. 
Pierwszy serwis spo³ecznościowy Sixdegrees.
com powsta³ w Stanach Zjednoczonych 30 lat 
po tym, jak Milgram przeprowadzi³ swoje bada-

nie. U¿ytkownicy serwisu mogli sprawdziæ, ile 
„podañ rêki” dzieli ich od innego dowolnego 
u¿ytkownika Sixdegrees.com. Chocia¿ istnia³ on 
zaledwie piêæ lat i cieszy³ siê spor¹ popularnoś-

ci¹, nie przetrwa³ do dziś. Jego miejsce zajê³y 
inne serwisy o charakterze towarzyskim, takie 
jak MySpace.com. W Polsce pierwszym takim 
serwisem by³o Grono.net.
Poniewa¿ informacja jest obecnie najcenniej-
szym dobrem biznesu, wkrótce pojawi³ siê 
pomys³, aby stworzyæ analogicznie funkcjonuj¹ce 
serwisy, s³u¿¹ce do podtrzymywania kontaktów 
czysto zawodowych. Najpopularniejsze tego 
rodzaju rozwi¹zanie globalne to anglojêzyczny 
LinkedIn.com, nieco mniej znany jest OpenBC.
com/Xing. Polskie odpowiedniki to GoldenLine 
i Ogniwo.net. Niektórzy zaliczaj¹ do tego grona 
równie¿ PolandBusinessNetwork.com, jednak 
jest ono bardziej katalogiem ni¿ spo³eczności¹ 
ze wzglêdu na brak mo¿liwości tworzenia w³as-

nej bazy kontaktów. Osobn¹ odmian¹ spo³ecz-

ności o charakterze biznesowym s¹ wyspecja-

lizowane serwisy dla szukaj¹cych pracy, które 
zapewne nied³ugo zawitaj¹ te¿ do Polski. 

Poszukiwany dostawca mączki 
rybnej
Serwisy o charakterze towarzyskim s³u¿¹ g³ów-

nie do podtrzymywania kontaktów prywatnych 
i wymiany informacji zwi¹zanych ze spêdza-

niem wolnego czasu. Jak opowiada anonimowy 
u¿ytkownik Grono.net: „To dobry pomys³, bo 
jesteś na bie¿¹co z tym, co dzieje siê u two-

ich znajomych i odzywasz siê, gdy dzieje siê 
coś wa¿nego. Z kolei aktualizuj¹c swój profil 
i zamieszczaj¹c nowe zdjêcia, rewan¿ujesz siê 

informacjami o sobie. Kole¿anka, która mnie zaprosi³a w ten sposób 
podtrzymuje kontakt z grup¹ kole¿anek ze studiów, z którymi nie mo¿e 
czêsto siê widywaæ”.
Stanis³aw Matczak, u¿ytkownik sieci biznesowej, jest podobnego zdania: 
„Sieci, do której nale¿ê u¿ywam jako zbioru kontaktów, sporo znajo-

mych z bran¿y równie¿ siê w niej zarejestrowa³o. Mi³e jest równie¿ to, 
¿e mogê obserwowaæ awanse i ście¿ki rozwoju przyjació³”. Praktycznie 
ka¿dy u¿ytkownik sieci spo³ecznościowej twierdzi te¿, ¿e dziêki uczest-

nictwu w sieci dotar³ do znajomych, z którymi straci³ kontakt lub te¿ 
sam zosta³ przez kogoś odnaleziony.
W przypadku sieci o charakterze biznesowym podstawowe znaczenie 
maj¹ przede wszystkim kontakty o charakterze zawodowym, a tak¿e 
mo¿liwośæ poszukiwania pracy, pracowników, specjalistycznej wiedzy 
czy innych zasobów. Dziêki sieciowej strukturze serwisu uczestnik mo¿e 
szybko skontaktowaæ siê ze wszystkimi innymi u¿ytkownikami. Okazuje 

Mariola Stawiñska,

doradca personalny Randstad Infostaff

Uczestnictwo w sieci spo³ecznościowej jest obecnie, zaraz po bazie 
aplikacji, drugim narzêdziem do pozyskiwania kandydatów do pracy. 
S³u¿y do rozpowszechnia informacji na temat ofert i nawi¹zywania 
kontaktów z osobami mniej aktywnymi na rynku pracy. Informacje 
zawarte w profilach pozwalaj¹ na trafny dobór kandydatów. Cenne 
s¹ informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia z wyszcze-

gólnieniem wykorzystywanych narzêdzi/technologii oraz zakresu 
obowi¹zków. Sieæ pozwala te¿ na zasiêgniêcie informacji o technolo-

giach wykorzystywanych w konkretnych organizacjach, a przez to na 
poznanie środowiska pracy kandydatów. Dla konsultanta HR wa¿na 
jest równie¿ mo¿liwośæ bezpośredniego dotarcia do referencji kandy-

data – odgrywaj¹ one kluczow¹ rolê w momencie rekomendacji b¹dź 
z³o¿enia wybranej osobie oferty pracy. Uczestnictwo w sieci spo-

³ecznościowej mo¿e wp³yn¹æ na przebieg kariery zawodowej. Tysi¹ce 
osób zrzeszonych w takich spo³ecznościach przegl¹da codziennie pro-

file zawodowe i czêsto skutkuje to zaproszeniem do wspó³pracy, z³o-

¿eniem niepublikowanej nigdzie oferty pracy lub nawi¹zaniem innej 
interesuj¹cej relacji biznesowej.

Marek Heliñski,

interim manager i doradca strategiczny 

w zakresie miêdzynarodowego rozwoju 

biznesu

Jak kreujê swój sieciowy wizerunek? Przede 
wszystkim staram siê najpierw pomagaæ innym. 
Kilka godzin tygodniowo poświêcam na pracê w 
sieci: pomagam innym znaleźæ pracê, pracowni-

ków, podrzucam og³oszenia na zaprzyjaźnione listy, poszerzam swoj¹ 
sieæ etc. Jednym s³owem, z wyj¹tkiem poszukiwañ stricte biznesowych 
(dostawcy/odbiorcy, M&A), które wykonujê na bazie prowizyjnej jest 
to dzia³alnośæ filantropijna - ludzie wiedz¹, ¿e zawsze mog¹ liczyæ na 
moj¹ pomoc. Oprócz tego w swojej korespondencji kierowanej na 
forum zawsze mam stopkê adresow¹ w³asnego projektu propaguj¹c¹ 
serwis spo³ecznościowy, do którego nale¿ê. W ramach danej sieci 
wizerunek pomaga mi te¿ kreowaæ przynale¿nośæ do grup u¿ytkow-

ników (np. Klub MBA, Lo¿a Trójmiasto, AIESEC Alumni, INSEAD 
Alumni Association czy MENSA).
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Kłamstwo ma krótkie nogi
Uczestnictwo w takim serwisie to tak¿e sposób 
na kreowanie w³asnego wizerunku. Nie trzeba 
byæ szczególnie zorientowanym w meandrach 
internetu, aby siê o tym przekonaæ. Wystarczy, 
¿e dowolny u¿ytkownik jednej z sieci wpisze 
swoje imiê i nazwisko w wyszukiwarkê inter-

netow¹, a w wynikach – czasem nawet bardzo 
wysoko – wyświetlaj¹ siê nasze sieciowe wizy-

tówki. Dlatego jeśli chcemy, aby znajdowali nas 
potencjalni partnerzy biznesowi, pracodawcy 
czy te¿ znajomi, którzy stracili z nami kontakt, 

warto zadbaæ o dopracowa-

nie naszej prezentacji. „B³ê-

dem jest dodawanie profilu 
bez jakiegokolwiek opisu swo-

jej osoby” – mówi Rados³aw 
Świêtoñ. „Najlepiej stworzyæ 
go i w polskiej, i w zagranicz-

nej sieci spo³ecznościowej, 
co pozwoli zmaksymalizowaæ 

dostêpnośæ informacji” – wyjaśnia.
Jeśli serwis ma mo¿liwośæ publikowania zdjêæ, 
warto zamieściæ swoj¹ aktualn¹ fotkê w dobrej 
rozdzielczości. Mo¿na pokusiæ siê o zbli¿enie 
twarzy – bêdzie nas mo¿na wówczas ³atwo roz-

poznaæ. Rozwi¹zaniem jest te¿ zdjêcie, które 
odwo³uje siê do naszej pracy. „W takich spo-

³ecznościach, a szczególnie w moderowanym 
przez mnie forum, du¿¹ wagê przywi¹zujemy do 
zdjêæ zamieszczonych w profilu. Dobrej jakości 
i odpowiednio dobrane zdjêcie jest dobr¹ rekla-

mówk¹” – twierdzi Bertold Kittel, dziennikarz 
Rzeczypospolitej i moderator forum w jednej z 
sieci spo³ecznościowych.
Nastêpnie dodajemy staranny opis doświad-

czeñ zawodowych. Nie za krótki, ale te¿ nie za 
d³ugi. Opisujemy nasze najwa¿niejsze obowi¹zki 
i osi¹gniêcia w obecnym i poprzednich miejscach 
pracy. Do³¹czamy referencje, pod warunkiem, 
¿e ktoś mo¿e ich nam udzieliæ. „Im wiêksza ich 
liczba w profilu, tym mo¿emy byæ dumni i pewni 
siebie w zawodowych kontaktach” - przekonuje 
Marcin Kochanowski, wydawca w portalu agora.
pl. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ informacji o skoñczo-

nych przez nas studiach. Te z kolei, jak i nazwy 
miejsc pracy umo¿liwiaj¹ wyszukanie nas przez 
znajomych.
Istotne s¹ te¿ odbyte kursy i szkolenia oraz zna-

jomośæ jêzyków obcych. Nale¿y zwróciæ uwagê, 
aby opisy nie zawiera³y b³êdów stylistycznych i 
ortograficznych czy literówek.
W wyszukiwarkach wyświetlaj¹ siê tak¿e strony 
grup, do których w sieciach nale¿ymy. Warto 
pamiêtaæ, ¿e prywatne kontakty nawi¹zane z 
osobami o podobnych zainteresowaniach mog¹ 
prze³o¿yæ siê na późniejsz¹ wspó³pracê bizne-

sow¹. „Podczas ostatnich zmian w wydawni-

siê to bardzo pomocne w sytuacjach, gdy zdobycie danej informacji meto-

dami tradycyjnymi zajê³oby co najmniej kilka dni. Jak opowiada Marek 
Heliñski, interim manager i zaawansowany u¿ytkownik jednej z sieci: 
„Dla przyk³adu - kolega w Trójmieście szuka³ dla swojego znajomego 
dostawcy… m¹czki rybnej w ilościach ca³ostatkowych. Zupe³nie nie moja 
bran¿a – ale spróbowa³em mu pomóc. W ci¹gu 12 godzin dotar³em do 
oferenta ze Stanów Zjednoczonych, który móg³ dostarczyæ kilkanaście 
tysiêcy ton m¹czki w dowolne miejsce na świecie”. Heliñski opowiada 
równie¿, ¿e dziêki sieci uzyska³ te¿ m.in. liczne opinie na temat przed-

siêbiorstwa, które mia³ zarekomendowaæ potencjalnemu inwestorowi 
– zarówno od pracowników, by³ych pracowników, jak i wspó³pracuj¹cych 
z firm¹ osób.
Ze spo³eczności chêtnie 
korzystaj¹ tak¿e doradcy per-

sonalni rekrutuj¹cy nowych 
pracowników, zw³aszcza ci 
specjalizuj¹cy siê w executive 
search. „Sieci spo³ecznoś-

ciowe s¹ istotnym narzêdziem 
poszukiwania atrakcyjnych i 
wartościowych kandydatów. 
W ostatnim czasie w Polsce obserwujemy znacz¹cy wzrost popularności 
tego typu narzêdzi, co skutkuje wiêkszym wykorzystywaniem ich przez 
headhunterów. Obecnie oko³o 20 proc. kandydatów przedstawionych 
klientowi posiada swe profile w wortalach spo³ecznościowych i wiel-
kośæ ta stale rośnie” – mówi Rados³aw Świêtoñ, Research Consultant 
Quorum International.
Poza informacjami o doświadczeniu zawodowym kandydata doradcy 
personalni maj¹ te¿ dostêp do osób, które mog¹ wypowiedzieæ siê na 
jego temat. Zdarza siê, ¿e nowa praca sama znajduje sieciowca bez 
jakiejkolwiek aktywności z jego strony. „Do pewnego momentu trak-

towa³em sieæ z przymru¿eniem oka i do bazy kontaktów dodawa³em 
g³ównie znajomych z pracy. W którymś momencie przez serwis zaczê³y 
do mnie nap³ywaæ oferty rekrutacyjne. Z jednej z nich skorzysta³em 
– jest to w³aśnie moja obecna praca. Ostatnio aktywnośæ firm rekru-

tacyjnych bardzo siê nasili³a: w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy otrzyma-

³em co najmniej 10 ofert, przez serwis lub telefonicznie. Dzwoni¹cy do 
mnie konsultanci powo³ywali siê na znajomośæ mojego profilu w³aśnie 
z serwisu” – mówi Jakub Kacprzak, Business Development Manager w 
wyszukiwarce NetSprint.pl.

Jaros³aw Waśkiewicz,

prezes zarz¹du Pomorskiego Klubu 

Biznesu

Polecam uczestnictwo w forach poszczegól-
nych grup zainteresowañ. Nic tak nie umacnia 
wiêzi biznesowych, jak wcześniejsze niefor-

malne spotkania na gruncie towarzyskim, pop-

arte wspólnymi zainteresowaniami. Osobiście 
nale¿ê do Forum MTB/kolarstwo, licz¹cego 

blisko 100 osób (m.in. marketerzy, dyrektorzy, analitycy, studenci). 
Osoby nale¿¹ce do grupy umawiaj¹ siê na wspólny udzia³ w mara-

tonach rowerowych w przysz³ym roku i zaczynaj¹ tworzyæ w³asny 
„Team GL MTB”. Taka aktywnośæ w spo³eczności sieciowej doskonale 
wspiera inne dzia³ania z zakresu PR osobistego.

Jeśli serwis ma możliwość 

publikowania zdjęć, warto 

zamieścić swoją aktualną 

fotkę w dobrej rozdzielczości
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ctwach dziêki spo³eczności zgromadziliśmy dośæ 
du¿o konkretnych ofert pracy, które nastêpnie 
przekazaliśmy odchodz¹cym dziennikarzom. Na 
pewno by³ to dla nich wa¿ny gest” – opowiada 
Bertold Kittel.
Dobrym pomys³em na wyró¿nienie siê mo¿e byæ 
ciekawe hobby, jeśli rzeczywiście je posiadamy. Ten 
element jest istotny zw³aszcza w przypadku sieci 
spo³ecznościowych o charakterze towarzyskim. 
„Jeśli osoba szuka przyjació³, „drugiej po³owy” to 
bardziej skuteczn¹ metod¹ bêdzie pokazanie kim 
jest prywatnie: powiedzenie wiêcej o zaintereso-

waniach, o tym co lubi, a czego nie i to w zabawny 
sposób” – zauwa¿a Karolina Kraus, specjalista ds. 
projektów specjalnych w Gadu-Gadu S.A. Efekt 
koloryzowania wizerunku mo¿e byæ zupe³nie 
inny od zamierzonego, a znajomi z naszego krêgu 
zawodowego mog¹ ³atwo zweryfikowaæ prawdê. 
„Nie kreujê siê w ¿aden sposób, bo nasze dzien-

nikarskie środowisko jest na tyle ma³e, ¿e wszel-
kie kreacje maj¹ krótkie nogi” – mówi Grzegorz 
Kwolek, wspó³pracownik programu „Wydarzenia” 
i u¿ytkownik jednej z sieci. „Byæ sob¹, ale w grani-
cach dobrego smaku – to chyba najlepsza metoda” 
– dodaje Karolina Kraus.

Po pierwsze: pomagaj innym
Kolejny wa¿ny element to nasze zachowania 
w stosunku do innych osób uczestnicz¹cych w 
serwisie. Pomijam tu kwestiê zwi¹zan¹ z dys-

kusjami na forach, bo netykieta w tym przy-

padku nie ró¿ni siê od netykiety obowi¹zuj¹cej 
w jakichkolwiek innych internetowych dysku-

sjach. Pojawia siê jednak problem zasypywania 
u¿ytkowników niechcianymi ofertami handlowymi 
w ramach grup oraz „zbierania pokemonów” 
– budowania du¿ych sieci kontaktów. Na temat 
tego ostatniego opinie s¹ bardzo ró¿ne. 
Czêśæ sieciowców odbiera du¿e sieci kontaktów 
negatywnie, jak na przyk³ad Bellois, który na 
swoim blogu pisze: „Ostatnio dosta³em zapro-

szenie od jednego cz³owieka. No fajnie, mo¿e ma 
w tym jakiś cel, mo¿e mi siê to przyda. Nastêpnie 
ogl¹dam jego profil, a tam widzê... ponad 1600 
kontaktów. Jaka jest bowiem wartośæ kontaktów, 
które s¹ masowo zawierane? Jak dla mnie - ¿adna”. 
Inny zaawansowany u¿ytkownik sieci spo³ecznoś-

ciowej twierdzi, ¿e zbyt wielka baza to objaw 
„networkoholizmu”, czyli manii kolekcjonowania 
kontaktów. Jednak dla tego samego u¿ytkownika 
niewielka sieæ oznacza zarazem, ¿e jej posiadacz 

wiedzie hermetyczne ¿ycie lub nie ma czasu ani chêci na rozwój bazy kon-

taktów – i przez to nie wnosi du¿ego wk³adu w rozwój ca³ej spo³eczności. 
Z tymi opiniami nie zgadza siê Leszek Tumkiewicz: „Zdajê sobie sprawê, 
¿e liczba kontaktów mo¿e wzbudzaæ mieszane refleksje, ale warto rozbu-

dowywaæ swoj¹ bazê praktycznie nieustannie. Amerykanie maj¹ kontakty 
liczone w wielu tysi¹cach, bo taka jest specyfika tamtejszego rynku”. Jak 
twierdzi Tumkiewicz, prawie wszystkich ludzi nale¿¹cych do jego sieci 
kontaktów zna osobiście, dziêki wspólnie realizowanym projektom, spot-
kaniom i wydarzeniom bran¿owym.
Jednak jak podkreślaj¹ wszyscy sieciowcy, najwa¿niejsza jest chêæ pomocy 
innym i udostêpnianie im cennych informacji, a dopiero potem oczeki-
wanie pomocy z ich strony. Preferowane s¹ osoby, które z w³asnej ini-

cjatywy dziel¹ siê informacjami i wiedz¹, zw³aszcza jeśli mo¿e 
byæ ona cenna dla odbiorcy. Na przyk³ad przekazanie znajo-

memu oferty pracy zgodnej z jego kwalifikacjami czy przes³a-

nie artyku³u naukowego zwi¹zanego z tematem jego rozprawy 
doktorskiej. Czasem wystarczy dowcip, pod warunkiem, ¿e 
wiemy, i¿ dana osoba bardzo lubi je otrzymywaæ.

Sieć zawsze może się przydać
Jak widaæ, uczestnictwo w sieci mo¿e byæ równie¿ efektywnym narzê-

dziem tworzenia w³asnego wizerunku zawodowego. Dlatego decyduj¹c siê 
na udzia³ w którejkolwiek sieci spo³ecznościowej, warto o niego zadbaæ. 
„Wydaje mi siê, ¿e sieæ, w której uczestniczê nie jest uci¹¿liwa, w sposób 
akceptowalny dla mnie przypomina o sobie i stwarza wra¿enie, ¿e kiedyś 
mo¿e bardzo siê przydaæ” - podsumowuje Marek Woźniak z netPR. Tê 
opiniê podzielaj¹ nawet osoby bardzo sceptycznie nastawione do sieci.

Anna Miotk 
ITBC Communication

anna_miotk@itbc.pl

Anna Miotk - specjalizuje siê w dzia³aniach PR dla firm sektora nowych 
technologii. S³uchaczka II roku studiów doktoranckich Wydzia³u 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Przygotowuje rozprawê 
doktorsk¹ na temat pomiaru rezultatów dzia³añ PR pod kierunkiem 
prof. Jerzego Olêdzkiego.

Leszek Tumkiewicz,

konsultant marketingu, promocji, PR, 

doradca projektów UE (IST, ICT)

W Polsce nie ma jeszcze du¿ej tradycji pracy 
nad w³asnym wizerunkiem sieciowym, jednak 
zaczyna siê to zmieniaæ. W serwisach relacji 
profesjonalnych trudniej jest od razu zab³ys-

n¹æ: nie ma efektownej grafiki, jak na w³asnej 
stronie internetowej, nie ma tak b³yskotli-
wych wypowiedzi, jak na prywatnych blogach. 
Wyró¿nianie siê ma pewien sens, ale mo¿e byæ odbierane równie¿ 
dyskusyjnie, je¿eli znacz¹co odbiega siê od standardowej prezentacji 
wymaganej przez serwis. Uwa¿am, ¿e nie warto przesadzaæ, nato-

miast poinformowaæ o swoich osi¹gniêciach profesjonalnych w taki 
sposób, aby by³y one ³atwo identyfikowalne i czytelne dla innych 
uczestników sieci. Bo to, co najwa¿niejsze w serwisach biznesowych, 
to mo¿liwośæ odnajdywania i bycia odnalezionym przy nowych pro-

jektach, pomys³ach biznesowych, poszukiwaniach nowych osób do 
zespo³ów.

Część sieciowców odbiera 

duże sieci kontaktów 

negatywnie

Podyskutuj o tym artykule w 
w serwisie media.wp.pl 

Arch.


