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Firmowe jubileusze maj¹ w sobie 
wielki potencja³ tworzenia i 
utrwalania dobrej komunikacji, 
nie tylko wewn¹trz korporacji. S¹ 
ciekaw¹ okazj¹ do podtrzymania 
relacji z otoczeniem firmy, lokalnym, 
a nawet ogólnopolskim. - Firmy i 
szefowie niefrasobliwie lekcewa¿¹cy 
imprezy jubileuszowe, bo o nich 
zapominaj¹ albo przygotowuj¹ je 
na „odczepnego”, maj¹ na sumieniu 
wielki grzech piarowski – przestrzega 
Krzysztof Górski.

Punkt kulminacyjny
O powodzeniu przedsiêwziêcia decyduje nie 
tylko bud¿et. Oczywiście im jest on wiêk-

szy, tym ³atwiej sprostaæ du¿ym wyzwaniom. 
– Wystarczy dobrze zaplanowaæ, w³¹czyæ kre-

atywne myślenie, a potem wed³ug planu reali-
zowaæ projekt, wymagaæ od siebie i podwy-

konawców i przez ca³y czas wierzyæ w sukces 
- przekonuje Dominika Rejmer z Flash PR.
Sednem imprezy powinno byæ wydarzenie specjalne, to g³ównie ono 
przyci¹gnie naszych gości. Mo¿e to byæ koncert, przedstawienie, pokaz 
mody, pokaz sztucznych ogni, znany DJ, ró¿ne atrakcje w terenie (w 
zale¿ności od pory roku i godziny). Dobrze jest, kiedy atrakcj¹ eventu 
jest znana gwiazda lub popularny prowadz¹cy, wtedy zainteresowanie 
mediów mamy prawie zagwarantowane. - Dodatkow¹ atrakcj¹ mog¹ byæ 
ciekawe konkursy lub loterie dla gości z atrakcyjnymi nagrodami - pod-

powiada Anita Celarska z PR Kwadrat.
Fabryka Trzciny, która w listopadzie obchodzi³a swoje trzecie urodziny 
zaproponowa³a gościom koncert światowej s³awy gwiazdy Anji Garba-

rek oraz Noviki. – Impreza by³a wyrazem podziêkowania dla wszyst-

kich, którzy przez trzy lata z nami pracowali. Zaprosiliśmy agencje PR, 
agencje reklamowe, klientów korporacyjnych organizuj¹cych u nas swoje 
imprezy, muzyków, którzy wystêpowali u nas ze swoimi koncertami, 
artystów, którzy wystawiali prace w naszej galerii, wspó³pracuj¹cych z 
nami dziennikarzy - wymienia Ola Kosik, specjalista ds. promocji w Cen-

trum Artystycznym Fabryka Trzciny.

Bez przypadków
W organizacji samej imprezy bardzo wa¿ny jest wybór odpowiedniego, 
pasuj¹cego do wizerunku firmy miejsca - kojarz¹cego siê z wartościami, 
z jakimi firma chce byæ uto¿samiana. - Istotna jest tak¿e sama oprawa 
imprezy: catering, nag³ośnienie, oświetlenie, obs³uga fotograficzna, 

wybór odpowiednich koordynatorów, a tak¿e 
rozmieszczenie zaproszonych gości. Dobrze 
jest, jeśli nasz event ma określony charakter 
- wyraźny, intryguj¹cy leitmotiv, który okre-

śla ca³¹ stylistykê wydarzenia – zwraca uwagê 
Celarska.
Swoje 5-lecie Euro RSCG obchodzi³a w kinie 
Silver Screen przy ul. Pu³awskiej w Warsza-

wie. - Wybieraj¹c miejsce, szukaliśmy takiego 
kina, w którym zmieści siê 300 naszych pra-

cowników i bêd¹ doskona³e warunki do emisji 
reklam – wspomina Dorota Tuszyñska z Euro 
RSCG Sensors.
Z kolei 10-lecie obchodzi³a w tym roku agen-

cja reklamowa TBWA. Przy wyborze miej-
sca, w którym bêdzie celebrowany jubileusz 
brano pod uwagê wnêtrza zwi¹zane ze sztuk¹. 
- Rozwa¿aliśmy organizacjê jubileuszu w Cen-

trum Sztuki Wspó³czesnej, Muzeum Plakatu, 
Fabryce Trzciny i Pa³acu Zamoyskich - opo-

wiada Agnieszka Myśliñska 
z TBWA\PR. Zdecydowali-
śmy siê na Muzeum Plakatu 
w Wilanowie ze wzglêdu 
na atrakcyjn¹ salê mog¹c¹ 
pomieściæ 200 osób, orygi-
nalne wnêtrze z antresol¹ 
oraz bliskośæ kompleksu 
p a ³ a c o w o - p a r ko w e g o 
Wilanowa. Nie bez zna-

czenia by³ dobry dojazd i wewnêtrzny parking.
Przy organizacji imprez masowych, a w przy-

padku jubileuszy czêsto mamy z takimi do czy-

nienia, trzeba pamiêtaæ o pozyskaniu wszyst-

kich istotnych zezwoleñ. - Do zorganizowania 
jubileuszu w Muzeum Plakatu w Wilanowie 
oprócz wynajêcia standardowych elementów 
(m.in. nag³ośnienia, dekoracji, cateringu i krze-

se³) potrzebna by³a m.in. zgoda Muzeum Pa³ac 
w Wilanowie na fotografowanie uroczystości 
na tle zabytkowych obiektów, a tak¿e zapew-

nienie dodatkowej ochrony. Natomiast z uwagi 
na przepisy przeciwpo¿arowe musieliśmy rów-

nie¿ zapewniæ dy¿ur elektryka – wspomina 
Myśliñska.

Jubileusze w terenie
Jubileusz firmy nie musi byæ wydarzeniem jednora-

zowym. Zw³aszcza jeśli firma dzia³a w regionach, 
warto postaraæ siê o kilka mniejszych spotkañ w 
strategicznych miejscach. 
W³aśnie dlatego celebrowanie 15-lecia Gaspolu 
podzielono na dwie czêści. W jednej świêtowali 
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pracownicy firmy zaproszeni wraz z osobami 
towarzysz¹cymi (³¹cznie oko³o 800 osób). W 
drugiej czêści obchodów urodzin odby³o siê 7 
regionalnych spotkañ dla osób z zewn¹trz: bur-

mistrzów, wójtów, komendantów stra¿y po¿ar-

nej, policji, dziennikarzy, kluczowych klientów. 
- Impreza wewnêtrzna odby³a siê we wrześniu w 
Zamku Ryn i mia³a charakter balowy z atrakcjami, 
do których nale¿a³ wystêp zespo³u Kombi, Duetu 
Kasia&Paula oraz hipnotyzera. Ponadto wrêczono 
15 Z³otych Odznak dla zas³u¿onych pracowników 
Gaspolu. Ca³ośæ prowadzi³ Piotr Ba³troczyk, a 
prezes Gaspolu i przedstawiciel naszego holen-

derskiego w³aściciela w kilku zdaniach przypo-

mnieli pocz¹tki, osi¹gniêcia oraz strategiê i misjê 
firmy – opowiada Karolina Horoszczak, rzecz-

niczka prasowa firmy.
Imprezy zewnêtrzne mia³y ju¿ bardziej kameralny 
charakter. W dwugodzinnych spotkaniach pod 
has³em Pozytywnej Energii uczestniczy³o oko³o 
20-25 osób. Prowadzi³a je znana z serialu „M jak 
Mi³ośæ” Jolka, kole¿anka Hanki, czyli Anita Jancia. 
Horoszczak zwraca uwagê, ¿e szczególny nacisk 
podczas tych spotkañ k³adziono na informowa-

nie gości o planowanych dzia³aniach firmy na 
danym terenie oraz aktywności spo³ecznej pro-

wadzonej w regionie. Atrakcj¹ by³y symboliczne 
stoiska Pozytywnej Energii: Energia dla Podnie-

bienia - czekoladowa fontanna, Energia dla Cia³a 
- fotel do masa¿u, Energia Sportowa - stanowi-
sko do rzutu lotkami, Szko³a Pozytywnej Energii 
- wystawa prac plastycznych uczniów z konkursu 
Plomba, organizowanego przez Gaspol. 
Inny pomys³ na obchodzenie jubileuszu mia³a 
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiêbior-

czości. Przy okazji swoich drugich urodzin, odby-

waj¹cych siê w ramach imprezy Johnnie Walker 
Biznes Mixer, postanowi³a po³¹czyæ przyjemne 
z po¿ytecznym. - Odwiedzaj¹c 6 najwiêkszych 
miast w Polsce, w których funkcjonuj¹ najlep-

sze Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczości, 
w zwi¹zku z nasz¹ misj¹ promowania przedsiê-

biorczości wśród m³odych osób najpierw orga-

nizujemy debatê „Zmiksuj siê z biznesem”. Do 
dyskusji zapraszamy wybitnego przedsiêbiorcê, 
a dopiero później odbywa siê czêśæ nieformalna 
- After Party – opowiada Jacek Aleksandrowicz, 
wiceprezes AIP. W debatach bierze udzia³ oko³o 
40 najlepszych m³odych przedsiêbiorców prowa-

dz¹cych w³asne firmy w AIP oraz osoby wspie-

raj¹ce przedsiêbiorczośæ. Na imprezach bawi siê 
oko³o 100 osób z AIP oraz instytucji wspó³pra-

cuj¹cych z Fundacj¹.
W terenie, bo w siedzibie firmy oddalonej od 
Warszawy o 40 kilometrów, swoje obchody 
10-lecia zorganizowa³a tak¿e firma FM Logistic. 
Towarzyszy³a im nietypowa konferencja prasowa 
na tzw. czterech kó³kach. Pomys³em by³o wyko-

rzystanie drogi do firmy. Podczas podró¿y wyemitowano film-sondê „Logi-
styka malucha”, której uczestnikami by³y dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ju¿ 
na miejscu dziennikarze mieli okazjê zwiedziæ hale firmy.

Zachęcające zaproszenia
Wa¿nym elementem czêsto decyduj¹cym o tym, czy goście, w tym równie¿ 
dziennikarze, skorzystaj¹ z zaproszenia jest jego forma. Najczêściej zapro-

szenia takie wysy³ane s¹ poczt¹ tradycyjn¹. mBank z okazji swoich pi¹tych 
urodzin wysy³a³ zaproszenia w postaci kart. - Spe³nia³y one tak¿e funkcje 
identyfikacyjne. Niebieskie oznacza³y zaproszenie na koncert, a w kolorze 
czerwonym zaproszenie na koncert i imprezê urodzinow¹ – wspomina Pau-

lina Rutkowska, rzeczniczka prasowa mBanku. G³ówna impreza urodzinowa 
odby³a siê w £odzi, natomiast pozosta³e koncerty urodzinowe w kolejnych 
czterech miastach: Warszawie, Gdañsku, Poznaniu i Krakowie. - Chcieli-
śmy, aby wszystkie nasze dzia³ania kojarzy³y siê z pi¹tk¹. Nawet przygo-

towania do urodzin trwa³y piêæ miesiêcy – śmieje siê Rutkowska. Bank 
uruchomi³ te¿ specjalny serwis urodzinowy w internecie. Zaplanowano 
tak¿e trzy spotkania z dziennikarzami (Warszawa, £ódź, Poznañ), Kongres 
e-Marketingu oraz Targi Nowych Technologii. W efekcie ukaza³o siê 40 
publikacji na temat banku, a o samych imprezach urodzinowych 10 artyku-

³ów prasowych. – To bardzo dobry wynik, tym bardziej ¿e nie zatrudniliśmy 
agencji eventowej. Nad ca³ym projektem pracowa³y trzy osoby dedyko-

wane, wspierane przez pracowników z dzia³u marketingu - podkreśla.
Z kolei do organizacji jubileuszu 10-lecia FM Logistic zaanga¿owa³o 
agencjê Primoloko. Przygotowa³a ona zaproszenie w niekonwencjonal-
nej formie dwustronnych puzzli. Na jednej ze stron umieszczono treśæ 
zaproszenia. Aby teaser spe³ni³ swoje zadanie, zosta³ wys³any w dwóch 
partiach. W pierwszej kolejności ka¿dy z dziennikarzy znajduj¹cych siê na 
specjalnie przygotowanej liście mediów otrzyma³ jeden puzzel. Dopiero 
za dwa dni dociera³a do redakcji przesy³ka z reszt¹ uk³adanki. - Okaza³o 
siê, ¿e dziennikarze s¹ wytrwali – mówi z uśmiechem Patrycja Sawicka z 
Primoloko. - Zdecydowana wiêkszośæ zaproszenie z³o¿y³a samodzielnie. 
Na 125 dziennikarzy tylko dwóm osobom uk³adanka nie przypad³a do 
gustu, jednak i one zapamiêta³y przesy³kê i treśæ zaproszenia – dodaje 
Sawicka.

Fot. TBWA
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Komunikowanie misji
Okr¹g³e rocznice pozwalaj¹ na podsumowanie misji firmy oraz przedsta-

wienie planów na przysz³ośæ. - Przemówienia oczywiście by³y, ale mia³y 
charakter nieformalny. Pokazywaliśmy dokumentalny film o historii IKEA 
w Polsce, by³a tak¿e muzyka na ¿ywo - opowiada Joanna £oziñska, rzecz-

niczka prasowa IKEI.
Z kolei agencja reklamowa TBWA postawi³a na sztukê. - Wystawa 
plakatów Tomaszewskiego, oryginalne wnêtrze Muzeum i niezwyk³a 
osobowośæ Jean-Marie Dru, prezesa i dyrektora Generalnego TBWA\
Worldwide, mia³y na celu przeniesienie gości w świat niczym nie ogra-

niczonej wyobraźni prezentowanych kreacji. Stworzenie takiego klimatu 
pozwoli³o pracownikom TBWA silniej zidentyfikowaæ siê ze swoj¹ firm¹ 
w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej. Klientom firmy umo¿liwi³o z 
kolei podejrzenie warsztatu pracy agencji i zainspirowanie do wspólnej, 
jeszcze bardziej efektywnej wspó³pracy – podkreśla Agnieszka Myśliñska 

z TBWA\PR. W ramach wyk³adu na temat metodyki pracy strategicz-

nej agencji „disruption” eksponowana by³a najwa¿niejsza cecha techniki 
- d¹¿enie do prze³amywania schematów i przekraczania granicy niemo¿-

liwego – dodaje.
Dla „Newsweeka” najwa¿niejszym komunikatem by³o za to podkreślenie 
światowego charakteru marki. - Z okazji pi¹tych urodzin polskiej edycji 
pisma chcieliśmy pokazaæ miêdzynarodowe powi¹zania pisma. Dlatego 
wszystkie elementy dekoracyjne, prezentacje multimedialne czy slajdy i 
zdjêcia nawi¹zywa³y do wybranych cech charakterystycznych dla piêciu 
kontynentów, na których obecny jest „Newsweek”, czyli Ameryk - Pó³-
nocnej i Po³udniowej, Europy, Australii, Azji, Afryki - wylicza Tomek 
Szurawski. Od wejścia na teren Fabryki Trzciny, w której we wrześniu 
2006 roku odbywa³y siê urodziny pisma, a¿ do dziedziñca sta³y pod-

świetlone roll-up’y „Newsweek Polska”, bannery oraz flagi na masztach. 
Gości wita³y i rejestrowa³y hostessy ubrane w stroje nawi¹zuj¹ce do 
ró¿nych kultur (kimono, strój kowboya, sombrero i poncho), a kelne-

rzy czêstowali ich drinkiem powitalnym. Elementy scenograficzne, jak 
i menu w ka¿dej z sal dostosowane by³y do koncepcji „5 kontynentów 
na 5 urodziny Newsweeka”. Wszêdzie umieszczone by³y równie¿ ekrany 
plazmowe, na których w takich momentach, jak czêśæ oficjalna, krojenie 
tortu i sk³adanie ¿yczeñ transmitowany by³ obraz z sali widowiskowej. 
Podczas ca³ej imprezy na plazmach wyświetlane by³y ok³adki „Newsweek 
Polska” od 2001 roku.

W ręce fachowców
¯eby byæ pewnym efektu, warto postawiæ 
na fachowców. Credit Suisse Life & Pensions 
(obecnie Winterthur) chcia³ w niekonwencjo-

nalny sposób komunikowaæ siê podczas siód-

mego jubileuszu ze swoimi najlepszymi ludźmi 
z kraju. Przygotowanie wydarzenia zleci³ wiêc 
studiu produkcyjnemu Fadeout. Jaki efekt osi¹g-

niêto? Ciekawy. Na scenie powsta³a recepcja, w 
której sekretarka odbiera³a telefony, zapowia-

daj¹c kolejne etapy spotkania. Wejście ka¿dego 
VIP-a mia³o charakter show. Świat³a, muzyka, 
dymy, biegaj¹cy operatorzy, transmisja na ściany 
wideo. – Okres przygotowañ polega³ na prze-

tworzeniu potrzeb marketingowych na realiza-

cjê teatraln¹. By³y potrzebne próby „na sucho” 
w siedzibie klienta i sta³a opieka copywritera. 
Równocześnie pracowa³ zespó³ realizacyjny i 
dostosowywa³ za³o¿enia ka¿dej nowej koncep-

cji – opowiada Piotr Krzemieniewski, wspó³za-

³o¿yciel studia.
Przy tak z³o¿onej produkcji pracowa³o oczy-

wiście wiêcej firm zajmuj¹cych siê zakwatero-

waniem, cateringiem, scenografi¹, dekoracjami, 
poligrafi¹, hostessami itp. – My dopinaliśmy 
konkrety. Zajmowaliśmy siê planowaniem i 
realizacj¹ świat³a, dźwiêku, ściany wideo, rea-

lizacj¹ kamerow¹, przygotowaniem oprawy 
muzycznej. Przygotowaliśmy równie¿ prace 
postprodukcyjne, które objê³y zaaran¿owanie 
nagrañ lektorskich jako elementów wyst¹pieñ 
– wymienia Krzemieniewski.
Organizatorzy coraz czêściej powierzaj¹ 
nie tylko re¿yseriê, produkcjê i postproduk-

cjê wyspecjalizowanym studio, ale równie¿ 
dokumentacjê jubileuszu. Zdjêcia z jubileuszu 
zamieszczane s¹ w gazetkach wewnêtrznych 
oraz na stronach korporacyjnych. Czêsto rów-

nie¿ dziennikarze obecni na jubileuszu prosz¹ 

Fo
t. 

Eu
ro

 R
SC

G



kuchn ia  p r

53grudzieñ 2006

o materia³ fotograficzny do artyku³u. Wówczas 
niezbêdne s¹ profesjonalne zdjêcia. Zdjêcia oraz 
film z gali wykona³ na zlecenie Euro RSCG pod-

wykonawca. Powsta³ tak¿e pami¹tkowy album 
ze zdjêciami. – Podczas obchodów 5-lecia Euro 
RSCG nie chcieliśmy ryzykowaæ i zosta³ zatrud-

niony profesjonalny fotograf. Relacja z jubileuszu 
zamieszczona zosta³a w obszernym materiale w 
wewnêtrznym newsletterze Grupy Euro RSCG 
„EuroNews” - opowiada Dorota Tuszyñska z 
Euro RSCG Sensors.

Gadżet na drogę
Najczêściej wszyscy uczestnicy jubileuszu otrzy-

muj¹ pami¹tkowe gad¿ety. Zwykle s¹ to drobne 
upominki z logo firmy. Gaspol ofiarowa³ gościom 
torcik wedlowski, fili¿ankê i paczuszkê kawy z 
logo firmy i has³em „Gaspol - 15 lat pozytywnej 
energii”. Natomiast uczestnicy śniadañ jubileu-

szowych w IKEI dostaj¹ w prezencie krzes³o, na 
którym siedzieli w czasie jubileuszowego śnia-

dania. Fabryka Trzciny oprócz gad¿etów od sponsorów przygotowa³a dla 
swoich gości sk³adankê muzyczn¹ dwóch p³yt CD, zatytu³owan¹ „sygno-

wano Fabryka Trzciny”. Znalaz³y siê na nich utwory muzyków, którzy 
zagościli w klubie w ostatnich trzech latach dzia³alności Fabryki.
Czasami firmy decyduj¹ siê sprezentowaæ nie tylko pami¹tkê, ale tak¿e 
dos³owny symbol imprezy. Upominkiem dla gości gali w Teatrze Wiel-
kim zorganizowanej z okazji rozpoczêcia sprzeda¿y luksusowego apar-

tamentowca Z³ota 44, który powstanie w centrum Warszawy w 2009 
roku by³ album prezentuj¹cy budynek i jego wnêtrze. - Specjalnie ze 
Skandynawii sprowadzono wysokiej jakości papier ilustracyjny Arctic the 
Matt. Niebieskie folie drukowane na z³oto symbolizowa³y po³yskuj¹c¹ na 
niebiesko fasadê budynku. Czcionka zamówiona zosta³a i sprowadzona 
specjalnie z Australii. Jej zadaniem by³o ilustrowaæ nieco artystyczny spo-

sób pisania zapracowanego architekta. Zorganizowano sesjê balonow¹ 
Warszawy, aby uzyskaæ wyj¹tkowe zdjêcia. Umieszczono je w wygene-

rowanych komputerowo apartamentach, ¿eby mo¿na by³o zobaczyæ, jaki 
widok przysz³y mieszkaniec Z³otej bêdzie mieæ ze swojego mieszkania 
- mówi Anna Kowalczyk z Euro RSCG Sensors, koordynator projektu 
„Gala Z³ota 44 dla Orco Property Group”.

Justyna Gaj 
j.gaj@florianska.com

AGENCJE PR

Euro M Marketing&Public Relations 

Krêpice, ul. Wroc³awska 66, 55-330 Miêkinia k. Wroc³awia
Agencja typu full service: organizacja wydarzeñ, monitoring mediów, komu-

nikacja wewnêtrzna, media relations, budowanie wizerunku firm i organiza-

cji, zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹.

tel. (071) 396 68 11 fax: (071) 396 81 20

www.euro-m.pl, Kontakt: Dorota Pud³o: d.pudlo@
euro-m.pl

Neuron Agencja Public Relations Sp. z o.o.

ul. Ursynowska 34/2, 02-605 Warszawa Neuron oferuje skuteczne dzia³ania public relations dostosowane do mo¿-

liwości, potrzeb, stylu i bran¿y, w jakiej dzia³a klient. Agencja w oparciu 
o inteligentne pomys³y, doświadczony zespó³ oraz sprawny i prosty system 
obs³ugi klienta.

tel.: (22) 844 98 87, fax: (22) 844 77 87

www.neuron.pl, neuron@neuron.pl

Prelite Sp. z o.o. Agencja Public Relations

ul. Zeylanda 4/6, 60-808 Poznañ Prelite Sp. z o.o. – ponad 10 lat na rynku. Nasza oferta to m.in. tworzenie 
strategii korporacyjnego PR: media relations, internal relations, internet PR, 
lobbing, CSR; organizacja imprez masowych i obs³uga wydarzeñ, budowanie 
wizerunku osoby oraz opracowanie i realizacja polityki informacyjnej w sytu-

acjach kryzysowych i sanacji wizerunku firmy.

tel.: (61) 855 14 53-55, fax: 851 99 54

www.prelite.pl, biuro@prelite.pl

MONITORING MEDIÓW

Press-Service Monitoring Mediów

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa Press-Service Monitoring Mediów jest wiod¹c¹ na rynku firm¹, świadcz¹c¹ 
us³ugi monitoringu mediów. Proponuje kompleksowy monitoring prasy, 
radia, telewizji i internetu oraz przygotowuje analizy i raporty podsumo-

wuj¹ce zebrane materia³y. Posiada równie¿ unikalne archiwum prawie 4 
milionów zarchiwizowanych i opracowanych komputerowo informacji pra-

sowych. Materia³y monitoringu mediów s¹ udostêpniane za pośrednictwem 
najnowszych rozwi¹zañ internetowych.

tel/fax: +48 (22) 313-01-80 

www.press-service.com.pl, biuro@press-service.com.pl

Rubryka p³atna, kontakt: (61) 855 14 53

prezen tac j e


