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 Kuchnia PR40 Przegl¹d monitoringu 

 Nowe us³ugi wprowadzone przez firmy moni-

toruj¹ce media sprawiaj¹, ¿e praca piarowców 

mo¿e byæ jeszcze efektywniejsza.

44 cor HYDRA, tylko czy a¿ jedna?

 Choæ istnieje ogólny schemat komunikowania siê w 

kryzysie, ka¿da sytuacja ma charakter unikatowy. 

48 Raport z Szuflandii

 Biura s¹ nie tylko inkubatorami i salami porodo-

wymi projektów oraz fabrykami kampanii. Biura 

tworz¹ klimat firmy i kulturê organizacyjn¹. 

50 Gromkie „sto lat”!

 Firmowe jubileusze maj¹ w sobie wielki poten-

cja³ tworzenia i utrwalania dobrej komunikacji, 

a o powodzeniu przedsiêwziêcia decyduje nie 

tylko bud¿et, ale równie¿ dobry plan, kreatyw-

nośæ, w³aściwa realizacja i wiara w sukces. 

54 Dynamiczne ¿ycie brandu

 „Trzeba umieæ wzbudziæ zainteresowanie” – 

przekonuje w wywiadzie Joanna £odygowska, 

szef dzia³u PR w Laboratorium Kosmetycznym 

Dr Irena Eris.

56 Studium przypadku „Otwórz Oczy”

 Sukces organizowanemu w 6 dni pochodowi 

przynios³a sprawna komunikacja.

58 Brakuj¹cy element

 Piarowcy swoj¹ pracê powinni opieraæ na twar-

dych danych uzyskanych w badaniach poprze-

dzaj¹cych, a nastêpnie towarzysz¹cych dzia³a-

niom komunikacyjnych. 

62 Czatuj¹c z szefem

 Spotkanie on-line ma s³u¿yæ poprawie komuni-

kacji wewnêtrznej i szybkiemu wyjaśnianiu wielu 

spraw z pierwszej rêki.

 W branży
14 Rok 2006: Dobry dla bran¿y?

 Oceniaj¹ praktycy polskiego PR

20 Kartka z kalendarza szefa

 „Jeśli bêdziesz przyk³adnie pracowa³ osiem godzin 

dziennie, mo¿e ci siê kiedyś uda zostaæ kierowni-

kiem i pracowaæ dwanaście.” Jednak jeśli ju¿ ci siê 

to uda, co czeka ciê dalej? 

22 Teoretycznie źle?

 Czasami traktowana jest jak nieproszony gośæ. 

Okazuje siê jednak, ¿e srogo brzmi¹ca „teoria” ma 

doprawion¹ gêbê, a wiêkszośæ jest zgodna co do 

tego, ¿e bez niej studiowanie nie ma wiêkszego 

sensu.

 Analiza
24 Polska wizytówka

 Nowy seksowny image Polski na zachodzie to 

prawda czy fa³sz?

 Wizerunek
32 Piarowcu! To ty siêgasz po CSR!

 Wielu ekspertów twierdzi, ¿e rola piarowca powinna 

ograniczaæ siê do komunikowania na temat zaanga-

¿owania spo³ecznego firmy. W dyskusjach środowi-

sko PR wyra¿a jednak odmienn¹ opiniê.

35 Silny prezydent?

 Prezydent RP Lech Kaczyñski móg³by budowaæ 

swoj¹ pozycjê polityczn¹, wcielaj¹c siê w rolê suro-

wego recenzenta dzia³añ rz¹du.

          

36 (Inter)networking

 Uczestnictwo w sieci mo¿e byæ efektywnym 

narzêdziem tworzenia w³asnego wizerunku 

zawodowego. 

24 Polska wizytówka 

 Wizerunek Polski i Polaka zmienia siê, a to dziêki rzeszy m³odych, 

wykszta³conych emigrantów. To oni s¹ nasz¹ wizytówk¹. Warto 

wiêc przyjrzeæ im siê dok³adnie. Jacy s¹ wspó³cześni polscy emi-

granci? Ró¿ni i ró¿ne s¹ powody, dla których opuścili kraj. Zazwy-

czaj jednak zaciskaj¹ pasa. Jedni, bo przyjechali tylko na jakiś czas 

i chc¹ wróciæ z gotówk¹ do kraju. Drudzy, bo wierz¹, ¿e szybko 

przebij¹ siê na górê spo³ecznej drabiny.
Fot: MJ
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 Lobbing
66 Z unijnych korytarzy

 

68 Nowe kraje po unijnym liftingu

 Kryzys wêgierski dla opinii publicznej Europy Zachodniej 

nie by³ wydarzeniem medialnym na miarê rewolucji.

 PR Świat70 FLOG? To fake+blog;/ tzw. trefny blog

 Wy³¹cznie pozytywne opinie z ust pracowników 

Wal-Martu zamieszczane na blogu zrodzi³y pyta-

nie, czy równie¿ ich skrupulatni autorzy nie s¹ 

powi¹zani z sieci¹ handlow¹.

 Prasa Zagraniczna
76 Odwagi w eksperymentowaniu! – „Pressesprecher”

 W sferze prywatnej pojêto ju¿ zasadê: „zainwestujê 

100 euro w PR, dostanê 150 euro z powrotem.” 

Takiego pogl¹du nie wyznaje jeszcze, niestety, wiele 

publicznych instytucji kulturalnych..

 PR online
82 Zdrowe wirusowanie

 Celem marketingu wirusowego jest szybkie i lawi-

nowe upowszechnienie informacji. 

86 (R)ewolucja press release

 Jedni nazywaj¹ j¹ kamieniem milowym w PR, drudzy 

widz¹ w niej efekt tymczasowego boomu na web 2.0.

 PR Nauka

93 Modelowe media relations

 Stałe rubryki

7 Wydarzenia z Polski

12 Wydarzenia ze świata

64 Notes PR – lokalne dodatki „Gazety Wybor-
czej”, Dziennik Online

65 Dziennikarska kontra

73 Barometr PR

78 Oko w oko – ks. Jacek Dziel, Wiesław 
Gałązka

80 Ludzie

92 Recenzja

 Felieton
88 Piar dawnych mistrzów – Vir bonus dicendi 

peritus, czyli jak to się niegdyś robiło?

90 Stała Rubryka – Uważaj, Branżo!

 
36 (Inter)networking 
 Na styku tych dwóch zjawisk - mo¿liwości 

tworzenia internetowych baz danych i powi¹-

zañ miêdzy nimi, obrazuj¹cych stopnie znajo-

mości u¿ytkowników oraz wzrost popularności 

networkingu, pojawi³y siê serwisy spo³ecznoś-

ciowe – z angielska nazwane zreszt¹ social 

networking. 

  40 Monitoring
 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.

 Studium  
56 przypadku
 „Otwórz
 Oczy”
 Znamienn¹ cech¹ Polaków jest anga¿owanie siê 

w zrywy spo³eczne, szczególnie te o charakte-

rze sprzeciwu b¹dź protestu. W miarê dojrze-

wania naszej demokracji, rośnie jednak liczba 

manifestacji „za” czymś.

Fot: MJ
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