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Nazywana informacj¹ nowej generacji. 
W kilka minut jej odbiorca mo¿e 
dotrzeæ do zwi¹zanych z tematem 
nagrañ mp3, podcastów czy zdjêæ. 
Jak na tacy ma te¿ podane odnośniki 
do publikacji o konkurencji. Jedni 
nazywaj¹ j¹ kamieniem milowym 
w PR, drudzy widz¹ 
w niej efekt 
tymczasowego 
boomu na web 
2.0. Mowa o 
Social Media 
Press Release.
Pocz¹tkowo by³a ona adresowana 

przede wszystkim do blogerów. 

Mia³a im u³atwiæ dostêp do infor-

macji korporacyjnych i ró¿norod-

nych zasobów multimedialnych, co 

uatrakcyjni³oby pisane posty. Dziś 

coraz czêściej do grupy odbiorców 

zaliczani s¹ tak¿e dziennikarze.

Dyskusja nad wykorzystaniem 

potencja³u nowych mediów rozgo-

rza³a po poście Toma Foremskiego 

„Die! Press release! Die! Die! Die!” 

z 27 lutego 2006. By³y dziennikarz 

„Financial Times” na stronie „Silicon 

Valley Watcher” postulowa³ dekon-

strukcjê informacji prasowej. Podzia³ na specjalne sekcje i tagi, streszczenie 

przekazu czy nadanie newsowi kontekstu – to tylko niektóre z jego marzeñ. 

Wizje o press release XXI wieku nabra³y realnych kszta³tów za spraw¹ 

Todda Defrena. W niespe³na 3 miesi¹ce po apelu Foremskiego agencja 

Defrena Shift Communications opublikowa³a pierwszy wzór Social Media 

Press Release (SMPR). Obecnie nowa formu³a informacji prasowej (IP) 

funkcjonuje tak¿e pod nazwami hRelease i New Media Release. Polskiego 

odpowiednika brak, choæ pojawi³o siê ju¿ kilka propozycji, jak choæby ZIP 

– zdekonstruowana informacja prasowa (11 listopada 2006, pr20.blox.pl).

Tradycyjn¹ informacjê i hRelease ³¹czy fakt, ¿e obie maj¹ tytu³. Za to ró¿nic 

jest znacznie wiêcej.

Nie ma newsa bez kontekstu
SMPR ma byæ pomostem miêdzy informacj¹ a 

kontekstem do niej. Jej nadawca, u¿ywaj¹c ist-

niej¹cych protoko³ów RSS przeznaczonych do 

tworzenia za³¹czników, mo¿e do³¹czyæ w komu-

nikacie grafikê (np. logo firmy), zdjêcia, klipy 

audio, wideo i inne elementy tworz¹ce swoisty 

background multimedialny. Aby informacja by³a 

jak najbardziej przejrzysta, wszystkie jej ele-

menty zosta³y podzielone na sekcje (zgodnie z 

¿yczeniem Foremskiego), tzw. chmury. Wa¿ne, 

by podzia³ by³ sta³y. Dziêki temu szybciej mo¿na 

odnaleźæ interesuj¹ce nas elementy.

Kolejna ró¿nica miêdzy standardow¹ IP a SMPR 

polega na sposobie przekazania newsa. O ile w 

tradycyjnej informacji dominuje ci¹g³a forma 

wypowiedzi, o tyle w hRelease esencja komu-

nikatu jest wypunktowana. Dla tych, którzy nie 

lubi¹ czytania „bullet pointów” mo¿na dodaæ 

paragraf ze streszczeniem najwa¿niejszych prze-

s³anek SMPR w formie ci¹g³ego tekstu. Trzeba 

jednak pamiêtaæ, by pomin¹æ w nim cytaty. 

Dla nich przewidziano osobn¹ „chmurkê”, 

któr¹ podzielono wed³ug ścis³ych kryteriów, 

np. na korporacyjne i eksperckie.

W hRelease nie brakuje innowacji. U¿y-

wane w polu kontaktów hCards (podobne 

do kart kontaktu dostêpnych w Outlo-

oku) automatycznie generuj¹ informacje 

na standardowy format Web. Jeśli wiêc 

wprowadzimy rozproszone dane do 

hCard, zostan¹ one usystematyzowane i 

umieszczone w odpowiednim kodzie, np. 

RSS. I tak tworzy nam siê interaktywna 

wizytówka. 

Wyobraźmy sobie wprowadzenie do 

SMPR trzech kontaktów – do rzecznika 

prasowego firmy, jej prezesa i nadawcy 

komunikatu. Nawet jeśli w chmurce 

bêdziemy widzieæ tylko kilka podsta-

wowych danych (np. imiê, nazwisko 

i stanowisko), to poprzez RSS (patrz 

s³owniczek) mo¿emy dotrzeæ do 

pozosta³ych danych. Kiedy u¿ywamy 

kilku hCardów, jeden z nich powinien 

byæ wskazany jako najwa¿niejszy, ¿eby 

odbiorca nie mia³ w¹tpliwości, kto udzieli mu 

najwiêcej informacji na dany temat.

W SMPR mo¿liwe jest równie¿ posiadanie spe-

cjalnych, zastrze¿onych ³¹czy, jak np. CSS, czyli 

określonej stylistyki strony. Dziêki niej aspekt 

wizualny komunikatu bêdzie pod ci¹g³¹ kontrol¹, 

poniewa¿ niezale¿nie od tego, czy korzystamy z 

opcji Digg (patrz s³owniczek) czy z innej infor-

macji, za ka¿dym razem informacje wyświetl¹ 

siê w tej przygotowanej przez nadawcê oprawie 

graficznej.

(R)ewolucja 

press release
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Ponadto hRelease ma w³asne źród³o URL, co 

pozwala na szybkie przekierowanie do miej-

sca pierwszej publikacji. Mo¿na w ten sposób 

wykryæ wszystkie modyfikacje i szybko dotrzeæ 

do oryginalnej wersji komunikatu, czyli do miej-

sca, w którym zamieści³ j¹ autor. Zatem nawet 

jeśli nasza SMPR zostanie wykorzystana przez 

kilku blogerów i ka¿dy doda do niej kilka zdañ 

od siebie, to i tak mo¿emy ³atwo dotrzeæ do 

orygina³u, pomijaj¹c kolejne modyfikacje.

Pajęczyna XXI wieku
SMPR oferuje przede wszystkim ³atwy sposób 

dotarcia do osób zainteresowanych opisywanym 

przez ni¹ tematem. Oznaczaj¹c treści zawarte 

w informacji odpowiednimi tagami, zwiêkszamy 

szansê na jej wyszukanie za pośrednictwem 

wyszukiwarek i wpisywanych do nich s³ów-klu-

czy. Na przyk³ad jeśli hRelease jest o narzêdziach 

Social Media w PR, to tagami mog¹ byæ: inter-

net, PR, social media, web 2.0. Mechanizm jest 

podobny do tego s³u¿¹cego pozycjonowaniu stron 

www. Nie ma ¿adnego technicznego ograniczenia 

co do liczby za³¹czanych tagów. W praktyce jed-

nak warto wybraæ kilka najwa¿niejszych, tak by 

ich zbyt du¿a liczba nie zosta³a zablokowana przez 

pocztowe antyspamy.

Dodatkowo w SMPR mamy podlinkowanie do 

strony oferuj¹cej zamówienie newslettera z przy-

sz³ymi komunikatami firmy (tzw. RSS Feed for 

client’s news releases). Odnośnik przekierowuje 

do opcji subskrypcji informacji prasowych dostêp-

nej na przyk³ad na stronie internetowej firmy.

Ca³ośæ daje odbiorcy Social Media Press 

Release mo¿liwośæ dotarcia do pajêczyny roz-

mów i publikacji snutej wokó³ danego tematu. 

Innymi s³owy SMPR to zbiór linków, które blo-

gerom maj¹ u³atwiæ wstawianie multimediów 

do postów, a dziennikarzom napisanie tekstu na 

dany temat. Pozwalaj¹ one przejśæ automatycz-

nie na przyk³ad do konta Del.icio.us, na którym 

zgromadzone s¹ zasoby firmy oraz dodatkowe 

elementy, jak choæby publikacje na temat kon-

kurencji. Alternatyw¹ jest na przyk³ad Yahoo bookmarking service. Z 

kolei polskim odpowiednikiem technorati.com jest dla przyk³adu blog-

frog.pl, wspomagaj¹cy odnajdywanie najciekawszych i najbardziej popu-

larnych polskich blogów. Pozwala na wyszukiwanie tematów wed³ug 

tagów wskazanych przy blogach oraz ich opisów i tytu³ów. 

Najlepiej w duecie
W Stanach Zjednoczonych hRelease zyskuje na popularności. Nad ewo-

lucj¹ nowej informacji prasowej czuwa specjalnie powo³ana Press Release 

Working Group. Z zapisami dyskusji grupy mo¿na zapoznaæ siê na uru-

chomionym 30 października 2006 roku blogu www.socialmediarelease.

org. 

Niew¹tpliwie hRelease kreuje nowy wymiar przekazywania informacji. 

Ka¿dy news jest wartościowany osobistym komentarzem, a po³¹czenie 

RSS, tagów i swoistej linkowni pozwala w sposób szybki i efektywny 

dostarczyæ informacjê do osób, które rzeczy-

wiście s¹ ni¹ zainteresowane.

Czy zatem Social Media Press Release zast¹pi 

tradycyjn¹ informacjê prasow¹? Odpowiedź 

brzmi: NIE. To tylko jej kolejne wcielenie. W 

praktyce obie wersje przesy³ane s¹ w duecie, 

jako wzajemne uzupe³nienia. „Wa¿ne jest, aby 

zrozumieæ, ¿e zamiarem Social Media News 

Releases nie jest zast¹pienie tradycyjnych infor-

macji prasowych. To ich ewolucja”, jak zacy-

towa³ s³owa Todda Defrena w swoim poście 

Brian Solis na blogu briansolis.com (1 listopada 

2006).

Magdalena Czarnecka 

Maciej Makuszewski

Dariusz D¹browski, Partner, Optimum PR
Czy SMPR przyjmie siê w Polsce? Nie tak 

³atwo, nie od razu, nie wszêdzie. Sprzyjaj¹cymi 

okolicznościami s¹ postêp technologiczny i 

wiêksze obycie z nowinkami. Wielu piarowców 

i dziennikarzy prowadzi w³asne blogi, pojawiaj¹ 

siê wideoblogi, masowo rozpowszechniane s¹ 

filmiki nagrywane za pomoc¹ telefonów komór-

kowych. Panuje powszechna gad¿etomania i dba-

³ośæ o formê, opakowanie. Z tego wzglêdu nowa informacja prasowa 

zawieraj¹ca takie „ozdobniki”, jak filmik, mp3, zdjêcia dobrze wpisuje 

siê w obecne czasy.

SMPR to jednak tak¿e nowe wymagania technologiczne dla firm, a na-

rzêdzie to bêdzie wykorzystywane raczej okazjonalnie: nie zawsze 

mamy tyle i w tak ró¿norodnej formie do powiedzenia. Poza tym 

w  PR czêsto liczy siê czas: wype³nienie template SMPR wymaga wielu 

przygotowañ: produkcja filmiku, zdjêæ itp., a nie powinny to byæ (z wy-

j¹tkami) materia³y reklamowe.

Ale czy dziennikarze to kupi¹? Niektórzy tak – na pocz¹tku ci 

zaznajomieni z nowymi technologiami, przyzwyczajeni do „efektów 

specjalnych”, np. z mediów IT, marketingowych. Oni bêd¹ te¿ pierw-

szymi recenzentami „nowego produktu” i szybko wypunktuj¹ wszelkie 

wpadki. Dziennikarze musz¹ dysponowaæ dobrym sprzêtem i szybkim 

internetem, który umo¿liwi im sprawne pobieranie plików ze zdjêciami 

czy filmami podczepionymi pod SMPR. W przeciwnym razie zamiast 

sojuszników piarowcy wysy³aj¹cy mediom uci¹¿liwe SMPR zyskaj¹ 

„wrogów”. Szczególnie, gdy skupi¹ siê na formie, a nie treści.

S³owniczek
Technorati to wyspecjalizowana wyszukiwarka internetowa do blogów. W sierp-

niu 2006 indeksowa³a ponad 50,6 milionów blogów.
Del.icio.us - najwiêksza w USA kopalnia linków do interesuj¹cych stron dodawa-

nych przez u¿ytkowników. Serwis stosuje niezhierarchizowany system kategoryza-

cji oparty na s³owach-kluczach (ang. tag). Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e oznaczyæ ka¿dy 
z linków wieloma takimi dowolnie dobranymi s³owami.
Flickr.com - serwis internetowy stworzony do gromadzenia i udostêpniania zdjêæ 
cyfrowych online.
Digg - serwis internetowy, na którym wiadomości, nowości czy linki do ciekawych 
stron lub blogów s¹ dodawane przez zarejestrowanych u¿ytkowników. Ka¿dy taki 
wpis podlega ocenie innych u¿ytkowników, którzy g³osuj¹c na niego, „awansuj¹” go 
w punktacji setek innych wiadomości. Polski odpowiednik Wykop.pl, Gwar.pl.
RSS - Real Simple Sindication. S³u¿y do przesy³ania nag³ówków wiadomości zawie-

raj¹cych skrót informacji i bêd¹cych jednocześnie linkiem do serwisu wydawcy, 
gdzie zamieszczona jest pe³na treśæ wiadomości. Aby z niego korzystaæ, trzeba 
u¿yæ specjalnego czytnika RSS. (Temat szerzej opisany w nr 5 (11) „Piar.pl”.)

Źród³o: Na podstawie www.wikipedia.pl 
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