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10 najbardziej popularnych branż 10 najbardziej popularnych firm

Media dla branży bankowej Kontekst tematyczny dla branży bankowej

Prasówka

Media dla branży internetowej Kontekst tematyczny dla branży internetowej
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Media dla TVP Kontekst tematyczny dla TVP

Media dla TVN Kontekst tematyczny dla TVN

Liczba publikacji w wykresach dotycz¹cych najbardziej popularnych bran¿ lub firm z regu³y ró¿ni siê od liczby publikacji na dany temat ogó³em. 
Wynika z wiêkszej liczby w¹tków, w których pojawia siê dana nazwa, poruszanych w jednym artykule.

Przedstawione statystyki opieraj¹ siê na danych pozyskanych w procesie monitoringu przeprowadzonego przez PRESS-SERVICE Monitoring 
Mediów Sp. z o.o. w oko³o 840 tytu³ach prasowych w okresie od 1 października do 30 listopada 2006 roku.

Raport partii politycznych w publikacjach 10-ciu najbardziej popularnych biznesmenów
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W odniesieniu do przedniego okresu istotne 
zmiany zauwa¿amy w kategorii „najbardziej popu-

larni biznesmeni”. Pierwsze miejsce zaj¹³ tym razem 
Zygmunt Solorz-¯ak. Media chêtnie rozpisywa³y 
siê o tym, ¿e w IPN zachowa³a siê teczka, z któ-

rej wynika, ¿e Zygmunt Solorz-¯ak podpisa³ w 
1983 roku zobowi¹zanie do wspó³pracy z SB. Ten 
komunikat wywo³a³ pewne zamieszanie w mediach. 
Informacje by³y potwierdzane, a zaraz potem 
zaprzeczano im. Poszukiwano ró¿nych powi¹zañ 
Zygmunta Solorza z politykami i biznesmenami, 
próbowano doszukiwaæ siê, czy ewentualna s³u¿ba 
w SB mog³a mieæ wp³yw na realizacjê interesów 
w Polsacie. Dodatkowo media z dociekliwoś-

ci¹ przygl¹da³y siê tematowi wprowadzenia do 
Polsatu nowego inwestora, co oczywiście mia³o 
prze³o¿enie na aktywnośæ medialn¹ prezesa stacji. 
Zainteresowanie prasy tymi tematami zaowoco-

wa³o prawie piêædziesiêcioprocentowym wzrostem 
liczby artyku³ów na temat Zygmunta Solorza. 
Kolejny wzrost liczby publikacji - i to blisko 
trzykrotny - odnotowa³ równie¿ Aleksander 

Gudzowaty. Ten wynik da³ mu drug¹ pozycjê w 
rankingu. Zainteresowanie prasy wzbudzi³y w 
szczególności informacje na temat rzekomo plano-

wanego napadu na Aleksandra Gudzowatego b¹dź 
jego syna Tomasza, znanego fotografa. Natomiast 
pod koniec października gazety rozpisywa³y siê 
na temat „sprawy Michnika” i nagranej rozmowy 
Adama Michnika z Aleksandrem Gudzowatym. 
Trzecia pozycja na naszej liście przypad³a Janowi 
Kulczykowi. Zaskakuj¹cy natomiast jest fakt, ¿e 
sta³y lider rankingu Ryszard Krauze straci³ swoj¹ 
pozycjê i zaj¹³ jedynie szóste miejsce. 
Ponadto nie odnotowano w barometrze ¿adnych 
„sensacyjnych” zmian. Wygl¹da na to, ¿e prasa 
zaabsorbowana by³a przede wszystkim tematami 
przedwyborczymi. W rankingu najbardziej popu-

larnych firm w czo³ówce pozostaje Telewizja 
Polska. Kolejna zmiana w rankingu firm dotyczy 
pojawienia siê firmy Volkswagen (ostatnia pozycja). 
Tym samym Renault, które znacznie spotêgowa³o 
swoj¹ obecnośæ w prasie, ju¿ nie jest jedynym kon-

cernem samochodowym na prezentowanej liście.

Do rankingu dziesiêciu 
najbardziej popular-

nych w prasie bran¿ 
wesz³a bran¿a farma-

ceutyczna. Ma to bez-

pośredni zwi¹zek z afer¹ zwi¹zan¹ z Corhydronem 
w fabryce Jelfy. Temat zdominowa³ prasê w listopa-

dzie. O tym wydarzeniu jeszcze nie zapomniano i 
wci¹¿ trwaj¹ spekulacje na temat osób za to odpo-

wiedzialnych. Mo¿na wiêc zak³adaæ, ¿e w najbli¿-

szym czasie „zainteresowanie” bran¿¹ farmaceu-

tyczn¹ nie os³abnie.
Ranking najbardziej popularnych partii politycznych 
jest stabilny. W przypadku tematów politycznych 
odnotowano ogólny wzrost ilościowy, bêd¹cy 
odzwierciedleniem zwiêkszenia liczby materia³ów 
prasowych w zwi¹zku z wyborami samorz¹do-

wymi.

Sebastian Bykowski,

Wiceprezes Zarz¹du PRESS-SERVICE

Monitoring Mediów Sp. z o.o

Media dla Zygmunta Solorza-Żaka Kontekst tematyczny dla Zygmunta Solorza-Żaka

Media dla Aleksandra Gudzowatego Kontekst tematyczny dla Aleksandra Gudzowatego
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