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Co spêdza sen z powiek szefa dzia³u PR w Laboratorium Kos-

metycznym Dr Irena Eris?

Na szczêście śpiê dobrze. Jestem przekonana, ¿e obraliśmy w³aściwy 

kierunek rozwoju. Obecnie koncentrujemy siê na budowaniu presti¿u 

i selektywności marki Dr Irena Eris. Porz¹dkujemy równie¿ inne posia-

dane w portfolio firmy marki - ekonomiczne (Lirene, Under Twenty) 

oraz dermokosmetyki Pharmaceris. Wszystkie one intensywnie siê zmie-

niaj¹. Nasza praca opiera siê na komunikowaniu, jak te zmiany przebie-

gaj¹. Próbujemy przekazaæ je klientom i dziennikarzom w taki sposób, 

aby rozdzia³ i pozycjonowanie marek by³y dla nich zrozumia³e. Pani pyta 

na przyk³ad „co nowego w Erisie”, tymczasem marka o tej nazwie od 

kilku lat nie istnieje. Mamy wiêc do czynienia z procesem komunikowania 

zmian i now¹ strategi¹ komunikacyjn¹.

Jaki jest g³ówny cel nowej strategii?

Zale¿y nam na tym, aby wszystkie marki zaczê³y ¿yæ w³asnym dynamicz-

nym ¿yciem. Maj¹ przed sob¹ ró¿ne cele i drogi do ich osi¹gniêcia. Jakiś 

czas temu usunêliśmy logo parasolowe Dr Irena Eris z marek Lirene 

oraz Under Twenty. Stwierdziliśmy, ¿e marka Lirene ma ju¿ na tyle siln¹ 

pozycjê, ¿e nadszed³ czas, aby stanê³a na „w³asnych nogach”. Funkcjonuje 

wiêc teraz samodzielnie w segmencie marek ekonomicznych, a Dr Irena 

Eris ma byæ docelowo mark¹ selektywn¹. 

Co jest obecnie najwiêkszym wyzwaniem?

Ca³y czas zmiana świadomo-

ści, czyli to o czym rozma-

wiamy. Dotarcie z przekazem, 

¿e „Eris” jako nazwa marki nie 

istnieje. Dziennikarze nie zawsze 

to dostrzegaj¹.

W jaki sposób pokazujecie 

zmiany?

Skupiamy siê na innowacyjności i 

nowoczesności. Wa¿na jest tak¿e 

dystrybucja. W tej chwili marka 

Dr Irena Eris jest dostêpna jedynie 

w najlepszych punktach sprzeda¿y 

i sieciach perfumeryjnych. Tam, 

gdzie mo¿na znaleźæ inne produkty 

z pó³ki selektywnej, czyli na przy-

k³ad Helenê Rubinstein, Clinique 

czy Biotherm.

To jednak kwestia logistyki, a 

komunikacyjnie?

Logistyka jest w tym przypadku bardzo wa¿na.

Najpierw by³a logistyka?

Najpierw by³a decyzja. Później kolejne dzia³ania 

- logistyka i komunikowanie. Poprowadzono je 

razem, ¿eby wykorzystaæ efekt synergii i zwiêk-

szyæ efektywnośæ.

Jak w takim razie komunikujecie markê 

ekskluzywn¹ Dr Irena Eris?

Wszystkie dzia³ania s¹ skierowane na budowa-

nie presti¿u i selektywności marki jako ca³ości. 

Dr Irena Eris to marka oparta na czterech fila-

rach: to nie tylko kosmetyki, ale tak¿e Hotele 

SPA Dr Irena Eris, Kosmetyczne Instytuty i 

Centrum Naukowo-Badawcze. Szczególny 

akcent k³adziemy na ten ostatni element two-

rz¹cy markê. Z naszego punktu widzenia ma on 

strategiczne znaczenie.

Czy dlatego, ¿e jest to pierwsze tego typu 

centrum w Polsce?

Dlatego, ¿e jako jedyna polska firma kosme-

tyczna i jako jedna z nielicznych w Europie 

posiadamy w³asne Centrum Naukowo-

Badawcze i prowadzimy w nim bada-

nia na komórkach in vitro. Dziêki 

tej instytucji sami jesteśmy w stanie 

oceniæ, czy dany sk³adnik kremu jest 

dobry, czy nie. Weryfikujemy dekla-

racje dostawców surowców na temat 

ich jakości.

Presti¿u dodaj¹ marce tak¿e d³u-

gotrwa³e i czasoch³onne badania 

naszych naukowców nad nowymi 

produktami. Trwaj¹ one zazwyczaj 

kilka lat, ale gdy koñcz¹ siê suk-

cesem, mamy nowy, ca³kowicie 

w³asny, stworzony dziêki pracy 

naszych naukowców produkt.

Za Centrum stoi wiêc prze-

s³anie: rozwój oraz dbanie o 

jakośæ.

Równie¿ innowacyjnośæ, na 

przyk³ad w kontekście ostatniej 

Dynamiczne życie brandu
Komunikowanie zmian w pozycjonowaniu marki 
wymaga dobrze przemyślanej strategii, nie tylko 
przy budowaniu presti¿u i selektywności marki. 
Jak zespó³ public relations wspiera firmê na 
kolejnych etapach jej rozwoju, spytaliśmy Joannê 
£odygowsk¹, szefow¹ dzia³u PR Laboratorium 
Kosmetycznego Dr Irena Eris.
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nowości - linii Nano Entrée, w której zosta³a 

wykorzystana nanotechnologia - wyraźnie 

komunikowaliśmy, ¿e powsta³a dziêki d³u-

gotrwa³ym badaniom w naszym Centrum 

Naukowo-Badawczym.

Zale¿y nam na tym, by osoba, która widzi na 

pó³ce krem marki Dr Irena Eris mia³a świado-

mośæ, ¿e stoi za nim ca³a filozofia, komplek-

sowe podejście do ¿ycia, piêkna i urody, i aby 

pamiêta³a o naszych Hotelach SPA, Kosme-

tycznych Instytutach i badaniach w Centrum 

Naukowo-Badawczym. I odwrotnie - ¿eby gośæ 

Hotelu SPA Dr Irena Eris mia³ świadomośæ, ¿e 

„Dr Irena Eris” to tak¿e Centrum Naukowo-

Badawcze i Kosmetyczne Instytuty. Jest to jed-

nak d³uga droga do budowania presti¿u i selek-

tywności marki.

W takim razie jak tworzyæ wizerunek 

marki presti¿owej?

Kluczowy jest dobór mediów. Celem piarowca 

nie jest komunikowanie wszêdzie, ale w³aściwie, 

czyli w odpowiednim miejscu i do w³aściwych 

odbiorców. Weźmy na przyk³ad piar produk-

towy. Skupiamy siê w³aśnie na luksusowych 

magazynach dla kobiet. Nawet nie na telewizji. 

Telewizja jest jednak trafnym wyborem, jeśli 

mówimy o marce ekonomicznej Lirene.

W komunikacji warto wykorzystywaæ wszystko, 

co siê dzieje wokó³ marki. Nale¿y komunikowaæ 

równie¿ poprzez akcje kreatywne, eventy, inne 

narzêdzia. Jeśli twarz¹ naszych kosmetyków jest 

Ma³gorzata Niemen, wykorzystujemy to tak¿e 

poza reklam¹. 

Jakie eventy wpasowuj¹ siê w przes³anie 

marki z najwy¿szej pó³ki?

Naj³atwiej pokazaæ na przyk³adzie. Przy wpro-

wadzaniu w tym roku na rynek linii Skin Mood, 

czyli serii dla kobiet po 25 roku ¿ycia, serii w 

kolorze ró¿owym, zorganizowaliśmy imprezê 

na Zamku Ujazdowskim. Kosmetyki prezento-

wa³y modelki ubrane w jasnoró¿owe stroje z 

kolekcji Laurel. Wartości¹ dodan¹ by³a trwaj¹ca 

wówczas wystawa „Pink not dead”.

W przypadku premiery Nano Entrée, linii 

kosmetyków dla kobiet dojrza³ych, event na 

pocz¹tku grudnia by³ bardziej presti¿owy, prze-

znaczony dla dziennikarzy i VIP-ów z tej w³aś-

nie grupy docelowej. W przepiêknej Auli Fizyki 

Politechniki Warszawskiej uda³o nam siê zgro-

madziæ 220 osób. Niespodziank¹ imprezy by³ 

pokaz kolekcji znanego polskiego projektanta 

Dawida Woliñskiego, która zosta³a przygoto-

wana specjalnie dla naszych Hoteli SPA. Wyst¹-

pili te¿ artyści z Poznañskiego Teatru Tañca.

A inne dzia³ania?

Warto wspomnieæ o naszym magazynie „Sense 

of Beauty”, kwartalniku marki Dr Irena Eris, 

który spina wszystkie filary. Jest dystrybuo-

wany obecnie w nak³adzie 32 tys. egzemplarzy w hotelach i instytutach. 

Ostatnio zdoby³ tytu³ najlepszego firmowego biuletynu zewnêtrznego 

w Polsce.

Jak komunikowaæ o produkcie, aby nie byæ odes³anym do dzia³u 

reklamy?

Moim zdaniem to kwestia wspó³pracy i relacji z dziennikarzami. Du¿o 

zale¿y tak¿e od profesjonalnego przygotowania materia³ów. Powinniśmy 

traktowaæ dziennikarza jak partnera. Musi mieæ pewnośæ, ¿e otrzymy-

wane od piarowca informacje s¹ warte zamieszczenia i przede wszystkim 

wiarygodne. Trzeba umieæ wzbudziæ zainteresowanie.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Joanna £odygowska. Zwi¹zana z firm¹ od kwietnia 2006. Wcześniej 

z ramienia agencji Pegasus zajmowa³a siê prowadzeniem i koordyno-

waniem dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ kampanii PR oraz kreowaniem 

wizerunku dla firmy Pirelli i Kalendarza Pirelli. By³a zwi¹zana te¿ z 

projektami dla Supebrands, Coolbrands, Prima SA oraz Centralwings. 

Absolwentka MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Jest odpowie-

dzialna za wizerunek firmy i marki selektywnej Dr Irena Eris.

Dorota Bernat. W firmie od grudnia 2006. Wcześniej pracowa³a w 

agencji Partner of Promotion dla takich klientów, jak Statoil i Moto-

rola, a przez ostatnie dwa lata w zespole obs³uguj¹cym koncern Proc-

ter & Gamble. Jest absolwentk¹ Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecz-

nej. Odpowiada za marki ekonomiczne.

Aleksandra Zarychta. Poprzednio zwi¹zana z agencj¹ Euro RSCG 

Sensors. Pracowa³a w dziale Brand PR dla takich marek, jak Reader’s 

Digest, Pilsner Urquell czy Absolut Vodka. Ukoñczy³a dziennikarstwo 

na UW. Jest odpowiedzialna za dermokosmetyki Pharmaceris oraz 

magazyn „Sense of Beauty”.

Katarzyna Szymkiewicz. Zwi¹zana z firm¹ od 2000 roku jako 

konsultant PR dzia³u profesjonalnego. Jest odpowiedzialna za Kosme-

tyczne Instytuty Dr Irena Eris, a od listopada 2006 roku wspó³pracuje 

tak¿e z Hotelami SPA Dr Irena Eris. Wcześniej pracowa³a jako dzien-

nikarz. Absolwentka SGGW i studium podyplomowego PR w SGH.

Magdalena Górska-Rudzka. W firmie od grudnia 2006. Poprzed-

nio pracowa³a w KPMG, a nastêpnie w METRO Group. By³a tak¿e 

odpowiedzialna za kontakty z mediami oraz PR korporacyjny. Absol-

wentka Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Jest asystentk¹ Ireny Eris.

Nina Ambroziak. W firmie od 2000 roku. Dla firmy Laboratorium 

Kosmetycznego Dr Irena Eris pracuje od 1998 roku. Poprzednio w 

agencji reklamowej Biuro Promocji Alter Ego. W latach 1997-1998 

kierownik trzech Supermarketów Drogeryjnych Rossmann. Wcześ-

niej przez 3 lata zwi¹zana z markami Parfums Christian Dior, Lorris 

Azzaro, Boucheron. Absolwentka Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo-

³ecznej i m.in. Podyplomowego Studium Kosmetycznego. Obecnie 

odpowiedzialna za Serwis Informacyjny Dr Irena Eris. 

Zespół PR Laboratorium Kosmetycznego 
Dr Irena Eris


