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Wal-Mart, najwiêkszy koncern 
handlowy na świecie, umo¿liwia 
nieodp³atne parkowanie na swoich 
terenach, równie¿ w nocy. Z tej 
okazji skorzysta³a na prze³omie 
września i października 2006 roku 
para Amerykanów, Laura i Jim, w 
czasie swojej wycieczki z Las Vegas 
do Georgii. Trwaj¹ca dwa tygodnie 
podró¿ zosta³a przez nich szczegó³owo 
opisana i sfotografowana na blogu, 
nazwanym (jak mo¿na by³o zgadywaæ) 
w ramach d³ugu wdziêczności za 
obni¿enie kosztów podró¿y - „Wal-
Marting across America” 
(walmartingacrossamerica.
com). Autorzy dziennika 
zamieszczali na nim 
opisy swojej podró¿y, 
opowiadali tak¿e o 
ciekawych osobach, które 
spotkali na parkingach 
Wal-Mart. Wspominali ich anegdoty 
i pochwa³y dotycz¹ce pracy w sieci 
supermarketów.

Kampania promocyjna?
Wy³¹cznie pozytywne opinie z ust pracowników Wal-Martu zamiesz-

czane na blogu zrodzi³y pytanie, czy równie¿ ich skrupulatni autorzy 
nie s¹ powi¹zani z sieci¹ handlow¹, a sam blog jest fa³szem i kampani¹ 
promocyjn¹.

„Jim i Laura, proszê, udowodnijcie mi, ¿e ist-

niejecie” - napisa³ jeszcze podczas trwania ich 
podró¿y, bo 3 października, prof. Jonathan 
Reese z Colorado University w Pueblo w liście 
otwartym na stronach „The writing on the 
Wall” (www.thewritingonthewal.net). Pod tym 
adresem zamieszczane s¹ informacje i komen-

tarze maj¹ce demaskowaæ dzia³ania koncernu 
sprzeczne m.in. z etyk¹. Reese wyjaśnia, ¿e 
zauwa¿y³, i¿ blog „Wal-Marting Across Ame-

rica” jest sponsorowany przez maj¹c¹ popra-

wiæ wizerunek koncernu organizacjê „Working 
Families for Wal-Mart” (WFWM), za³o¿on¹ 
przez agencjê Edelman w grudniu 2005 roku. 
Zwraca siê do autorów bloga o ujawnienie ich 
to¿samości oraz informacji, kto pokry³ koszty 
podró¿y po Stanach.
Pierwsze fakty poznajemy ju¿ kilka dni później. 
Laura okazuje siê byæ pisark¹, Laur¹ St. Claire. 
Jim nie zgadza siê wprawdzie na ujawnienie swo-

jego nazwiska oraz miejsca zatrudnienia (t³uma-

czy, ¿e chce chroniæ swojego pracodawcê), ale 
zdradza, ¿e jest zawodowym fotografem.
Po kolejnych dwóch dniach, 10 października, 
organizacja zajmuj¹ca siê obserwowaniem 
poczynañ koncernu - „Wal-Mart Watch” zdra-

dza, ¿e Jim nazywa siê Thresher i jest dzien-

nikarzem „The Washington Post”. Tak zostaje 
odkryta prawdziwa historia blogowiczów. 
Mieszkaj¹ razem w Waszyngtonie, maj¹ trójkê 
dzieci. Zaplanowali przejazd przez USA, doce-

lowo zamierzaj¹c odwiedziæ dzieci w Pensyl-
wanii i Pó³nocnej Karolinie. Zebrany podczas 
podró¿y materia³ chcieli wykorzystaæ do napi-

sania artyku³u. Zwrócili 
siê wiêc do agencji 
Edelman z pytaniem, 
czy wyra¿a zgodê, aby 
podczas podró¿y prze-

prowadzali wywiady i 
robili zdjêcia napotka-

nym na parkingach Wal-
Martu ludziom. Agencja 
nie tylko daje zgodê, ale 
postanawia sponsoro-

waæ ca³¹ wyprawê.

O co wszystkim chodzi?
Laura nie widzi w ich wspó³pracy nic zdro¿-

nego. Z entuzjazmem wspomina, ¿e pomys³ 
prowadzenia bloga podsuniêty przez Edelmana 
wydawa³ siê jej znakomity, a sam internetowy 
dziennik rewelacyjnym medium do zaprezento-

wania opisu podró¿y jeszcze w czasie jej trwa-

nia. „Zapis wprost z drogi - bez późniejszego 
edytorstwa. Który autor by siê na to nie zgo-

dzi³?” - pyta retorycznie Laura.

FLOG? 
To fake+blog ;/

tzw. trefny blog

Terminologia public 

relations zyskała nowe 

niechlubne pojęcie 

„flog” - od połączenia 

słów „fake” (podróbka, 

fałsz) i „blog”
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Przez Stany para ruszy³a wynajêtym przez 
WFWM samochodem kempingowym. Wia-

domo, ¿e organizacja pokry³a wszelkie koszty 
podró¿y. Laura za zamieszczane na za³o¿onym 
przez organizacjê blogu zapiski otrzymywa³a 
nieujawnion¹ ostatecznie kwotê.
Dwa dni po ujawnieniu to¿samości autorów 
we wpisie „Final Word”, jedynym obok „Thanks 
for stopping, bye”, jaki wci¹¿ mo¿na znaleźæ 
na blogu, Laura zapewnia: „Nasz blog by³ o 
ludziach, których spotkaliśmy i historiach, które 
opowiadali.” Pisze, ¿e powodem, dla którego nie 
ujawniali, kim s¹ i czym siê zajmuj¹ by³a przede 
wszystkim chêæ zachowania prywatności. Jed-

nocześnie podkreśla, ¿e na czas wyprawy oboje 
wziêli urlopy, co ma dowodziæ, ¿e nie reprezen-

towali swoich pracodawców, ani nikogo innego, 
tylko siebie samych.
Czy rzeczywiście Jim i Laura to wierni fani Wal-
Martu, którzy zapragnêli podzieliæ siê z innymi 
swoimi pozytywnymi doświadczeniami, ustana-

wiaj¹c front dla Wal-Mart Watch i Wake Up 
Wal-Mart, nieprzerwanie podwa¿aj¹cych wize-

runek giganta w oczach klientów? Faktem jest, 
¿e na blogu by³o umieszczone logo WFWM, 
ale brak by³o jakichkolwiek informacji na temat 
udzia³u organizacji w kosztach. „Ta sytuacja jest 
tak niem¹dra na tak wielu poziomach, ¿e a¿ 
trudno uwierzyæ” - podsumowuje Debbie Weil, 
autorka ksi¹¿ki „The Corporate Blogging Book”, 
dodaj¹c: „Ka¿dy zaanga¿owany w tê sytuacjê 
z³ama³ podstawow¹ zasadê, aby dzia³aæ przej-
rzyście (be transparent!). Jeśli ktoś z³apie ciê 
na wpadce, wróci to do ciebie jak bumerang” 
- przekonuje Weil.

Gdzie jest Edelman?
W pierwszych kilku dniach, choæ ca³a blogo-

sfera a¿ huczy od rozmów na temat trefnego 
blogu, brak by³o komentarzy ze strony agencji 
Edelmana. Fakt ten szybko odnotowuj¹ inter-

nauci, wiedz¹cy, ¿e agencja chêtnie siêga do tej 
sfery internetu, zachwala korzyści z blogowania 
wśród swoich klientów, edukuje o mo¿liwoś-

ciach wykorzystania blogosfery do dzia³añ PR. 
Przyk³adem mo¿e byæ choæby znana prezentacja 
prezesa agencji Richarda Edelmana: „Dlaczego 
blogowanie nie mo¿e byæ ignorowane? Jak mo¿e 
ono zmieniæ świat komunikowania?”. Internauci 
pytaj¹: gdzie jest Edelman? „Świat czeka, aby 
us³yszeæ, co macie do powiedzenia. Wiecie, ¿e 
blogosfera nie śpi (walmartwatch.com; 12 paź-

dziernika, 18:05, Bill Sledzik). Czy¿by Edelman 
zagubi³ siê w akcji?
Podnoszony jest g³ównie aspekt etyczny sprawy. 
Edelman jest wspó³twórc¹ i sygnatariuszem 
stworzonego w ubieg³ym roku „Kodeksu etycz-

nego” przyjêtego przez Stowarzyszenie Marke-

tingu Szeptanego (Word Mouth of Marketing Association, w skrócie 
WOMMA). Dokument ma chroniæ konsumentów przed nieetycznymi 
praktykami marketingu szeptanego. Jego trzy podstawowe zasady to: 
szczerośæ kontaktów, opinii oraz to¿samości.

7 dni później
16 października, po ponad tygodniu ciszy, Richard Edelman na swoim 
blogu „6 AM” przerywa milczenie agencji.: „Przyznajê, to jest nasz b³¹d. 

Czy reputacja zostanie uratowana?

Wal-Mart i Edelman. Krótk¹ mówi¹c: nie

Mamy do czynienia z problemem pozy-

cjonowania siebie jako eksperta w blo-

gosferze. Jeśli d¹¿ysz do osi¹gniêcia 
takiej statusu, to zobowi¹zuje ciê on do 
zachowywania wysokich standardów. 
Od Edelmana, najwiêkszej niezale¿nej 
agencji public relations, która zatrudnia 
Stevena Rubel, autora MicroPersuasion, 
najs³ynniejszego światowego blogera, 
świat oczekiwa³ wielkich rzeczy – najlep-

szych praktyk i doprowadzenia bran¿y 
do nowego poziomu skuteczności i wia-

rygodności. A przynajmniej oczekiwa³ 
prawdy i etycznego zachowania.

Kiedy odkryto, ¿e Edelman prowadzi³ fa³szywy blog w imieniu swojego 
klienta Wal-Martu, nie usz³o mu to na sucho. Jak wynika z naszych 
analiz, negatywne opinie o Edelmanie w blogosferze zwiêkszy³y siê z 
5 miesiêcznie do 10 tys. tygodniowo (KDPaine & Partners’ Agency 
Blog Reputation Index). Pojawi³y siê g³osy, ¿eby usun¹æ agencjê ze 
Stowarzyszenia Marketingu Szeptanego (WOMMA). Flog podsyci³ te¿ 
reakcjê opozycyjnych grup i uderzy³ w reputacjê Wal-Martu. Zdarze-

nie to zniszczy³o pozycjê obu organizacji w mediach - cokolwiek teraz 
zrobi¹, bêdzie to postrzegane jako potencjalny fa³sz. Osobiście do 
pog³êbienia k³opotów przyczynili siê Steve Rubel i Richard Edelman, 
którym ponad tydzieñ zajê³o opublikowanie odpowiedzi na zaistnia³y 
kryzys. 
Nie wydaje siê mo¿liwe, ¿eby afera ta mia³a d³ugofalowy wp³yw na 
Wal-Mart. Ci, którzy s¹ podejrzliwi wobec motywów i zachowania 
koncernu nadal pozostan¹ sceptyczni. Z drugiej strony mamy Edel-
mana, którego reputacja zosta³a zniszczona nie tylko w oczach klien-

tów i pracowników, ale co jeszcze wa¿niejsze - mediów i blogerów, 
od których jest uzale¿niona skutecznośæ dzia³añ agencji.
Dlaczego dosz³o w ogóle do tej sytuacji? Myślê, ¿e niektórzy ludzie w 
agencji Edelman byli zbyt blisko klienta, ¿eby powiedzieæ „nie” i/ lub 
s¹dzili, ¿e takie zachowanie ujdzie im bezkarnie. Poza tym osoby, 
które wpad³y na ten pomys³ nie mia³y bladego pojêcia o blogosferze 
i o tym, jak siê w niej poruszaæ. Zdecydowanie potrzebuj¹ lekcji, jak 
byæ przejrzystym w dzia³aniach, które prowadz¹.

Katie Delahaye Paine przyjecha³a do Polski na zaproszenie organi-
zatorów PR Forum w Warszawie w listopadzie 2006. Jest za³o¿ycielk¹ 
i szefow¹ agencji KDPaine & Partners oraz autork¹ pierwszego bloga 
poświêconego ca³kowicie tematyce pomiarów efektywności dzia³añ 
PR. Aktywna uczestniczka blogosfery - KDPaine’s Measurement Blog 
(kdpaine.blogs.com).

fot. KDPaine & Partners
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Brak przejrzystości od samego pocz¹tku odnośnie do to¿samości bloge-

rów.” Zapewnia, ¿e wina le¿y ca³kowicie po stronie agencji, nie klienta. 
Nie t³umaczy jednak, jak dosz³o do tej sytuacji, a poza zapewnieniem z 
jego strony, ¿e kodeks WOMMA bêdzie przestrzegany, nie ujawnia nic 
wiêcej. „Nie jestem usatysfakcjonowany prostym mea culpa. Liczy³em 
na coś wiêcej. Mo¿e t³o tej historii. Coś wiêcej ni¿ - tak, myliliśmy siê 
i przepraszam.” (blogbusinesssummit.com; 16 października, 12:33, Tris 
Hussey).
Nie mniej niekonkretny jest tak¿e Steven Rubel z agencji Edelman (znany 
bloger, a jednocześnie osoba jednoznacznie kojarzona z odkrywaniem i 
opracowywaniem nowych form komunikowania w agencji). W swoim 
oświadczeniu podkreśla on, ¿e nie mia³ osobistego udzia³u w przedsiê-

wziêciu i jednocześnie przeprasza za zw³okê w zajêciu stanowiska w 
tej sprawie przez agencjê Edelman, t³umacz¹c ten fakt dośæ niejasno: 
„Mamy do czynienia z procesem, któremu muszê pozwoliæ iśæ w³asnym 
torem.”

Spisy pobożnych życzeń?
Internauci pytaj¹ tak¿e, dlaczego w dyskusji nie s³ychaæ g³osu WOMMA. 
Kwestionuj¹ sens istnienia kodeksów etycznych, które nie s¹ przestrze-

gane przy jednoczesnym braku 
wyraźnych sankcji za takie 
postêpowanie.
Dwa dni po oświadczeniu 
Richarda Edelmana w¹tpliwości 
próbuje rozwiaæ Andy Serno-

vitz, prezes WOMMA. Mówi 
on, ¿e tych, którzy nie prze-

strzegaj¹ kodeksu etycznego 
trzeba edukowaæ, a nie karaæ 
i przede wszystkim stosowaæ 
prewencje. „(Blogi) to nowe środowisko i zasady nie s¹ do koñca jasne” 
- podsumowuje Sernovitz. Na odpowiedź nie trzeba czekaæ d³ugo. Edel-
man na swojej stronie internetowej wylicza, jakie środki zosta³y podjête 
w zwi¹zku z wytycznymi WOMMA. Okazuje siê, ¿e pracownicy agencji 
uczestnicz¹ w zajêciach z etyki na Edelman University oraz pod k¹tem 
zgodności dzia³añ z zasadami Kodeksu Etyki znajduje siê ka¿da dziedzina 
dzia³alności agencji. Edelman jednocześnie zapewnia, ¿e jest otwarty na 

wszelkie sugestie odnośnie do dzia³añ, których 
podjêcie agencja powinna rozwa¿yæ.
WOMMA stawia jednak na prewencjê. Na swo-

ich stronach (www.womma.org) zamieszcza „20 
pytañ dotycz¹cych etyki”, które powinna zadaæ 
sobie osoba zamierzaj¹ca prowadziæ dzia³ania 
mog¹ce mieæ nieetyczny wymiar. „Czy wszyscy 
pracuj¹cy w naszym imieniu ujawniaj¹ swoj¹ 
prawdziw¹ to¿samośæ oraz powi¹zania z firm¹ 
i agencj¹? Czy osoby te s¹ wolne w wyra¿aniu 
swoich opinii, równie¿ negatywnych? Kiedy 
zatrudniasz agencjê, czy nie by³a wcześniej zaan-

ga¿owana w nieetyczne praktyki? Itd.” Odpo-

wiedzi maj¹ byæ wskazówk¹ na temat mo¿liwo-

ści zaistnienia nieetycznych sytuacji.
W sprawie Edelmana swoje stanowisko 
WOMMA przyjê³a ostatecznie 1 listopada bie-

¿¹cego roku. Agencja zosta³a zawieszona w pra-

wach cz³onkowskich na 90 dni. Powrót do pe³ni 
praw jest uzale¿niony od spe³nienia 6 wytycz-

nych. Czêśæ jest ju¿ realizowana. Wśród nich 
miêdzy innymi zapewnienie, ¿e Edelman zaprze-

sta³ nieetycznych praktyk, a wszelkie szczegó³y 
dotycz¹ce bloga-wpadki zostan¹ ujawnione. 
Niedostosowanie siê do wszystkich wytycznych 
ma poci¹gn¹æ za sob¹ dalsze konsekwencje, z 
wykluczeniem z WOMMA w³¹cznie. Konse-

kwencje poniós³ te¿ Jim Tresher, który zwróci³ 
WFWM oko³o 2200 dolarów, jakie otrzyma³ na 
pokrycie kosztów podró¿y. Z bloga usun¹³ tak¿e 
zamieszczane zdjêcia. Zosta³ do tego zmuszony 
przez swojego pracodawcê. Redaktor naczelny 
„The Washington Post” tak argumentowa³ 
swoj¹ decyzjê: „Ka¿dy rodzaj dzia³añ zawodo-

wych podejmowanych przez naszych dzienni-
karzy musi pozostawaæ w zgodzie z naszymi 
wytycznymi, co wi¹¿e siê z zakazem pracy dla 
konkurencji czy grup interesu”.
Z³ośliwie mo¿na by powiedzieæ, ¿e spe³ni³o siê 

¿yczenie Richarda Edelmana z pocz¹tku 
tego roku, kiedy w CNN przekonywa³ 
on do blogowania: „Absolutnie chcemy, 
¿eby historia Wal-Martu by³a dyskuto-

wana. To jest istota blogosfery”. G³osy na 
temat obecnej historii faktycznie nie mil-
kn¹. Nawet terminologia public relations 
zyska³a nowe niechlubne pojêcie „flog” 
- od po³¹czenia s³ów „fake” (podróbka, 
fa³sz) i „blog”. Jak zapewnia na ³amach 
„PRWeeka” Donna Lewis-Johnson, rzecz-

nik prasowy WFWM: „gafa ta nie wp³ynie w 
¿aden sposób na stosunki miêdzy Wal-Martem 
i Edelmanem”. To świetnie, a na rozwój blogo-

wania korporacyjnego?

Jolanta Kaczmarek 
Współpraca Kinga Podraza

   

Flog z happy-endem

W kwietniu 2005 roku we Francji w kampanii launchowej kremu prze-

ciwzmarszczkowego Vichy stworzy³a blog, którego autork¹ by³a Claire, 
jak siê okaza³o, sztuczny twór stworzony na potrzeby marketingowe. 
Claire zamieszcza³a na blogu wpisy na temat pozytywnych efektów 
stosowania przez siebie nowego produktu Vichy. Sprawa szybko tra-

fi³a na pierwsze strony „Le Monde”, a blogerzy pytali, dlaczego firma 
nie zaprosi³a do testowania kremu autentycznej osoby, jeśli produkt 
podobno mia³ przynosiæ znakomite efekty.
Firma b³yskawicznie przyst¹pi³a do naprawiania b³êdu. Przeprosi³a 
wszystkie osoby, które mog³y siê poczuæ oszukane mistyfikacj¹, a 
nastêpnie jawnie przyzna³a, ¿e blog by³ chwytem marketingowym, za 
którym sta³a korporacja. Vichy zaprosi³a tak¿e internautów do dyskusji 
na temat produktu na nowym blogu, a opinie osób testuj¹cych krem 
przynios³y mu du¿¹ popularnośæ. We francuskiej prasie pisano nawet 
o prawdziwej przyjaźni Vichy i blogerów.

Negatywne opinie 

o Edelmanie w 

blogosferze zwiększyły 

się z 5 miesięcznie do 

10 tys. tygodniowo

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


