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Trudne czasy to wyzwanie.
Pokażą prawdziwą wartość PR
Prowadzenie skutecznych działań public relations z pominięciem internetu jest dziś praktycznie
niewykonalne. Sieć nie zastąpi, rzecz jasna, pozostałych kanałów komunikacji, jednak kto nie funkcjonuje
dziś w wirtualnej przestrzeni, ryzykuje utratę dystansu do aktywnie działających tu konkurentów.
Internet otwiera przed branżą nie tylko możliwość dotarcia z przekazem do nowych, potencjalnych klientów
i rozpowszechnienia najciekawszych pomysłów metodą wirusową. Jest też doskonałym narzędziem
w przypadkach, gdy zareagować trzeba błyskawicznie - na przykład w sytuacjach kryzysowych. A przede
wszystkim daje możliwość komunikacji w obie strony. To zaleta, której nie da się przecenić.
Branżę PR - jak przyznają sami jej przedstawiciele - czeka poważne wyzwanie. Docierające z każdej strony
sygnały o zbliżających się ciężkich czasach dla gospodarki muszą budzić obawy. Z drugiej strony jednak,
trudne chwile najlepiej, bo w praktyce, pokażą - kto jest w swoim fachu najskuteczniejszy. Ci, którzy z falą
nowych możliwości, jakie daje PR-owi internet, zabrali się odpowiednio wcześnie i wiedzą, jak zrobić z nich
pożytek śpią spokojnie. Dla nich trudne czasy to nowe możliwości.
Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

Podziel się raportem:

Raport interaktywnie.com - agencje PR

2

SPIS TREŚ

CI

Polski PR m

a potencja

Bartłomiej D

ł. Świat to

wornik

Na Facebo

ysie ..........
..............

niak,

Bądź blisk

o i słuchaj

wryszuk

uro 2012.

Maciej Ryn

kiewicz

Nieodzown

wryszuk

Na czym p
a

Raport interaktywnie.com - agencje PR

olega PR w

.... 07

....................

....................

ta ..............
......

... 19

....................

Ten mecz m

ożna jeszc

e, choć wir

Bartosz Wa

....................

....................

konsumen

PR przed E

Marta Smag

....................

oku w kryz

Beata Ratusz

Bartosz Wa

widzi ........
............

tualne ........

ze wygrać

....................

internecie?

....................

............. 23

....................

................ 2
9

....................

....................

....................

....................

............... 3
3

....................

.............. 4
3

3

WIZYTÓW

KI FIRM

Komunikado PR
Adres
ul. Okaryny 9
02-787 Warszawa
Dane kontaktowe
biuro@komunikado.pl
www.komunikado.pl
+ 48 22 649 19 53

Opis działalności
Od ponad 15 lat specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii
public relations. Zakres usług Komunikado PR to m.in.: PR korporacyjny, produktowy, wewnętrzny,
kryzysowy, finansowy. Dbamy także o wizerunek firm w internecie od projektów i obsługi stron
internetowych, przez prowadzenie wirtualnego biura prasowego i monitoring mediów, aż po
kreowanie i moderowanie społeczności. Przeprowadzamy akcje społeczne, organizujemy eventy
i realizujemy kampanie z zakresu employer branding. Naszą dewizą jest skuteczna komunikacja.
Klienci
Castrol, Accace, ENEL-MED, W.L. Gore & Associates, Crawford Polska, Znak, Mira, Harlequin

Raport interaktywnie.com - agencje PR

4

Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

POLSKI PR MA POTENCJAŁ.
ŚWIAT TO WIDZI

Z szacunków International Communications Consultancy Organisation, międzynarodowego
stowarzyszenia firm PR wynika, że w ciągu ubiegłego roku polska branża PR urosnąć
powinna o około 10 procent. Najważniejszym wydarzeniem było przejęcie Ciszewski PR
przez światowego potentata - Publicis, a jeśli chodzi o trendy - jeden zarysował
się wyjątkowo wyraźnie. Nazywa się Facebook.
Jeśli prognozy organizacji, skupiającej
największych graczy na rynku public relations
okażą się trafne, oznaczać to będzie odrobienie
z nawiązką załamania, jakie obserwowaliśmy
w kryzysowym roku 2009. Na potwierdzenie
prognoz poczekać musimy do maja, kiedy ICCO
opublikuje kolejną edycję ICCO World Report.
Wartość rynku PR w Polsce
2004

160 mln zł

2005

180 mln zł

2006

250 mln zł

2007

350 mln zł

2008

450 mln zł

2009

360 mln zł

2010

450 mln zł

2011

490 mln zł (prognoza)

Źródło: szacunki Interaktywnie.com na podstawie danych
Liberty Group oraz ICCO
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Jeśli jednak wierzyć optymistycznym sygnałom,
które branża zdaje się potwierdzać, rodzimy rynek
PR wyraźnie odbił. Plasujemy się w okolicach 12
miejsca wśród wszystkich badanych przez ICCO
krajów. W skali Europy daje to Polsce pozycję
ósmą. Choć trzeba pamiętać, że ICCO swoje
szacunki i obliczenia prowadzi w euro, toteż na
wyniki poszczególnych krajów zasadniczy wpływ
ma również kurs ich rodzimej waluty.
Największe rynki usług PR w 2011 roku
Stany Zjednoczone

3846 mln euro

Wielka Brytania

1918 mln euro

Brazylia

970 mln euro

Włochy

453 mln euro

Niemcy

360 mln euro

Australia

304 mln euro

Francja

265 mln euro

Szwecja

193 mln euro

Indie

165 mln euro

Rosja

149 mln euro

Słowenia

146 mln euro

Polska

124 mln euro

Austria

109 mln euro

Norwegia

88 mln euro

Portugalia

74 mln euro

Źródło: Interaktywnie.com na podstawie danych ICCO. Szacunki ICCO
według średniego kursu euro z okresu grudzień 2010-kwiecień 2011

Połowa rynku w rękach gigantów
Ponad 54 procent całego polskiego rynku usług
PR - jak wynika z szacunków Związku Firm
Public Relations - skupia w swoich rękach nieco
ponad 30 największych graczy, zrzeszonych w tej
organizacji. Liderzy pochwalić mogą się
przychodami przekraczającymi dziesięć milionów
złotych rocznie. Takich firm jest w Polsce co
najmniej sześć - trzeba jednak pamiętać o tym, że
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nie wszyscy członkowie ZFPR podzielili się
z branżową organizacją swoimi wynikami
finansowymi.
Największe pod względem dochodów
firmy PR w Polsce
Partner of Promotion

12,3 mln złotych

Euro RSCG Sensors

11,7 mln złotych

Profile

11,0 mln złotych

Ciszewski PR*

11,0 mln złotych

Hill&Knowlton Poland

10,9 mln złotych

Multi Communications

10,0 mln złotych

NBS Communications

8,8 mln złotych

OnBoard PR

8,5 mln złotych

ComPress

7,9 mln złotych

Weber Shandwick

6,7 mln złotych

* pod koniec roku agencja została przejęta przez Publicis Grupe
Źródło: KPMG Audyt na zlecenie Związku Firm Public Relations,
czerwiec 2011. Nie wszyscy członkowie ZFPR ujawnili
wyniki finansowe

Wśród największych pod koniec ubiegłego roku
doszło jednak do wydarzenia, przez niemal
wszystkich przedstawicieli branży, z którymi
rozmawiało Interaktywnie.com określanego
mianem najważniejszego w skali całego roku.
Było to przejęcie marki Ciszewski PR przez jedną
z największych grup reklamowych na świecie,
Publicis Groupe.

Raport interaktywnie.com - agencje PR

- Światowy biznes zwrócił swe łaskawe oczy na
Polskę i swoim wielkim palcem wskazał właśnie
na Ciszewskiego. Świat dowiedział się, że
w Polsce są rodzime, warte przyjrzenia się
biznesy z branży reklamowej, a wiele dużych
polskich agencji PR już się głowi jak pójść tą
samą drogą - komentuje Paweł Usakowski,
dyrektor operacyjny agencji ŁubuDubu PR. - Ale
jak na razie Ciszewski jest tylko jeden i wszyscy
powinni być mu wdzięczni, że uchylił im drzwi do
prawdziwie światowego biznesu.

"przerzedzić". W tej chwili ilość małych,
freelancerskich agencji PR jest nie do ogarnięcia.

- Umowa przejęcia agencji Ciszewski PR przez
Grupę Publicis potwierdza, że potencjał polskiego
rynku i jego dokonania są dostrzegane na arenie
międzynarodowej - przyznaje Norbert Ofmański,
prezes On Board PR.

Wielkość to nie wszystko. Liczy się
pomysł

- Trzy marki, czyli Ciszewski Marketing Sportowy,
Ciszewski Financial Communications oraz
Ciszewski PR zostały połączone jednym brandem
- MSL Group. Wydarzenie to tylko potwierdza fakt,
iż przyszłość komunikacji to synergia różnych
narzędzi, łączenie i integracja różnych działań
- dodaje Grzegorz Miłkowski, PR director
w agencji Imagine PR.
- Pytanie czy to pojedyncza jaskółka czy początek
trendu kupowania/sprzedawania czy fuzji agencji
- zastanawia się Dorota Zmarzlak, prezes Twenty
Four Seven PR. - Na pewno w celu dalszego
dojrzewania rynku powinien się on nieco

- Czwarty co do wielkości holding reklamowy na
świecie wykupił 100 procent udziałów jednej
z największych agencji PR w Polsce. To nie mogło
umknąć uwadze środowiska. Wydarzenie to
pokazuje, że coraz większą rolę odgrywa
komunikacja zintegrowana, czyli połączenie
i koordynacja działań PR i marketingowych
- kwituje Grzegorz Miller, CEO agencji Monday PR.

Jednak nie tylko wielcy branży odnoszą sukcesy
na polskim rynku. Również gracze spoza tego
grona pochwalić się mogą udanymi kampaniami,
czego najlepszym dowodem jest ubiegłoroczna
edycja Złotych Spinaczy, czyli branżowych nagród
za najlepsze kampanie PR. Tym razem
- jak chwalą się organizatorzy - była rekordowa.
O prymat w 19 kategoriach walczyło aż 178
kandydatur.

Złote Spinacze 2011:
PR korporacyjny oraz Efektywność
Testa Communications, Cała Polska nosi wąsy
PR produktu
Imago Public Relations, Europejski Kongres
Gospodarczy 2011
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Kampania edukacyjna
WINIARY i Eskadra Publica, Program edukacyjny
"Jedz smacznie i zdrowo"
Komunikacja kryzysowa
Partner of Promotion, Tiger jest tylko jeden
Public Affairs & Lobbying
Partner of Promotion, Powstrzymanie próby
monopolizacji polskiego rynku eksportowego
Kampania społeczna oraz Kreatywność
EURO RSCG Sensors, Boskie Matki
Komunikacja wewnętrzna
Wirtualna Polska, WPKompas - Księga wartości
Wirtualnej Polski
Event komercyjny
InnerLook Consultancy, Dzień Darmowej
Dostawy
Launch nowego produktu
Go Culture, Kampania "Pod prąd"
Corporate Social Responsibility
magnifiCo, Projekt "Adam - mężczyźni kontra
rak piersi"
PR miejsca
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Mazury Cud Natury
Business-to-Business PR
Getin Bank i Agencja Raczkiewicz Chenczke
Consultants (Rc2), Rozwiń swój biznes z Getin
Bankiem
PR finansowy
GENESIS PR, Fortuna Entertainment Group
na GPW

Raport interaktywnie.com - agencje PR

Sektor publiczny
Euro RSCG Sensors, I love Polska Wschodnia
Green PR
On Board Public Relations i Gaspol, Gaspol
kibicuje klimatowi
Social Media
Heureka, "Ojciec Bóg" z Facebooka na
deski teatru
- Złote Spinacze zyskują na znaczeniu, świadczy
o tym chociażby tegoroczna rekordowa liczba
180 zgłoszeń. Ważne jest również to, że do
konkursu coraz więcej projektów zgłaszanych jest

samodzielnie przez firmy, organizacje
pozarządowe oraz samorządy - uważa Norbert
Ofmański, prezes On Board PR. - Złote Spinacze
będą coraz bardziej wyznacznikiem sukcesu
i prestiżu w branży public relations. W tym roku
już po raz dziesiąty mieliśmy też okazję
uczestniczyć w PR Forum organizowanym przez
Związek Firm Public Relations. Z roku na rok
widać, że impreza nabiera coraz większego
znaczenia zarówno w rodzimym środowisku PR,
jak również jest dostrzegana za granicą.
Przykładem na to jest obecność znanych osób ze
światowej elity public relations.

Dalej będą powstawać kolejne małe, ale za to z doświadczonymi
managerami, kilkuosobowe agencje PR, wyrywając z tego tortu
jakim są wydatki na PR coraz więcej kawałków i z każdym rokiem
przyprawiając zarządzających dużymi agencjami o coraz większy ból
głowy.

Paweł Usakowski
dyrektor operacyjny
ŁubuDubu PR

W 2012 roku wciąż będzie liczył się Facebook, który stał się już
niemal osobnym medium. Dla branży PR jest dużym polem do
popisu. Ale jest również prawdziwym granatem, odbezpieczonym
całodobowo. Nikt nie zna dnia ani godziny kiedy iskra na Facebooku
wysadzi w powietrze długo budowany wizerunek klienta, jego
strategię, plany, budżety itp. Wystarczy jeden zły wpis, jeden fałszywy
profil albo jeden anty-profil, żeby w ciągu doby wszystko
- przynajmniej na jakiś czas - legło w gruzach. Tak było z Adidasem,
Apple Polska i kilkoma innymi hegemonami.
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- Cały czas profesjonalizujemy środowisko
o czym świadczy coraz większa ilość zgłoszeń
w konkursach czy rosnąca ilość członków ZFPR
- podkreśla Dorota Zmarzlak, prezes Twenty Four
Seven PR. - Niestety, nadal nie udało się
uporządkować wielu etycznych kwestii co
pokazuje skala i ilość "awantur" w ciągu roku. Był
on obfity w wątpliwości dookoła przetargów - kto
komu obiecał i co, np. przetarg Instytutu Badań
Edukacyjnych (kwestia liczby publikacji, jakie mają
pojawić się w mediach w wyniku działań
PR-owców), przetarg Urzędu Miasta Poznania,
niezadowolenie Polskiego Stowarzyszenia Public
Relations z pracy Rady Etyki PR. Emocji, skarg,
niedopowiedzeń było mnóstwo, nie świadczą one
dobrze o branży oraz jej dojrzałości.
- Warto wspomnieć też o największej porażce
wizerunkowej 2011 roku. Uwaga branży skupiła
się na kryzysie związanym z brakiem polskiego
orzełka na nowych koszulach reprezentacji Polski
w piłkę nożną i na niefortunnej reakcji pani
rzecznik PZPN - przypomina Grzegorz Miller, CEO
agencji Monday PR. - W jednej ze swoich
wypowiedzi, tłumacząc brak przygotowania na
możliwą przecież do przewidzenia sytuację
kryzysową, powiedziała, że nawet najlepsi
PR-owcy na świecie nie byliby w stanie walczyć ze
społeczeństwem, które tak silnie jest przywiązane
do znaku narodowego i dało temu upust
w ostatnich dniach oraz pokazało, że nie jest
gotowe na jakąkolwiek zmianę.
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Coraz częściej obserwujemy, że klienci oczekują od agencji PR nie
tylko relacji z mediami - z czym wciąż jeszcze PR jest najczęściej
kojarzony - ale pełnego doradztwa komunikacyjnego
i strategicznego podejścia na wielu płaszczyznach. Także w 2012
roku public relations będzie się zazębiać z innymi obszarami,
a agencja PR będzie postrzegana jako firma oferująca szeroko
rozumiany konsulting. Mimo, iż media tradycyjne wciąż są bardzo
ważne w komunikacji PR, od kilku lat obserwujemy ogromne
zainteresowanie mediami społecznościowymi. To będzie trend silnie
obecny także w 2012 roku.

Agata Blady
PR director
Komunikado PR

Dziś największą popularnością cieszy się Facebook, ale przyglądamy
się też Google+ i innym. Trzeba pamiętać, że obecność na Facebooku
to nie tylko aplikacje, lecz przede wszystkim moderowanie stron,
prowadzenie dialogu z odbiorcą i tworzenie treści - a to wymaga
strategicznego, zaplanowanego i długofalowego podejścia.

Prognozy są świetne - ciągła ewaluacja komunikacji, zwiększanie
interakcji czy potrzeba budowania dialogu z konsumentami stawiają
PR-owców wysoko na liście poszukiwanych specjalistów. Poza tym
to budowanie pozycji ePR-u, monitoring cyfrowego życia
konsumenta oraz analiza tych danych no i oczywiście UEFA EURO
2012. Niezależnie od tego czy "gramy" jako agencja w tym zdarzeniu
czy nie, ma ono wielki wpływ na podejmowane decyzje
komunikacyjne. Życie podzieliło się na "przed" i "po" EURO.

Dorota Zmarzlak
prezes
Twenty Four Seven PR
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Nie ma odwrotu od internetu
Public relations już nierozerwalnie związany jest
z internetem. Zdecydowana większość agencji
PR chętnie wykorzystuje ten kanał dotarcia do
odbiorców w komunikacji. To naturalna kolej
rzeczy, ponieważ - jak piszą Marta Dzikiewicz
i Magdalena Szczechowicz w ostatnim raporcie
strategicznym IAB Polska: - Współczesne środki
masowego przekazu bazują na przekazie
elektronicznym, większość działań uznawanych
za tradycyjne PR w naturalny sposób
przeniesiona została do internetu. Wykorzystując
narzędzia internetowe, możemy wpływać na
media tradycyjne. Internet pełni poza tym ważną
funkcję w zarządzaniu informacją w sytuacji
kryzysowej, gdzie kluczową rolę odgrywa
szybkość komunikacji.
- Agencje stawiające dotychczas przede
wszystkim na klasyczne narzędzia PR,
w minionym roku zweryfikowały swój punkt
widzenia, oddając internetowi należne mu
miejsce wśród głównych kanałów
komunikacyjnych - podkreśla Grzegorz
Miłkowski z Imagine PR. - Potwierdzają to także
same strategie, w których to internet zaczyna
warunkować pozostałe kanały komunikacji,
stanowiąc coraz częściej punkt wyjścia do
pozostałych działań.
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Jak wynika z danych, opublikowanych w raporcie
IAB, działania w sieci, nazywane e-PR, prowadzi
65 procent polskich marketerów. Na czym polega
ich aktywność? Ekspertki IAB przytaczają garść
statystyk:
W Polsce działa ponad 350 aktywnych
blogów korporacyjnych;
Newslettery regularnie wysyła 39 procent firm;

Norbert Ofmański
prezes
On Board PR

Profil w serwisie społecznościowym posiada
76 procent firm i agencji.
To właśnie media społecznościowe święcą
w ostatnim czasie największe tryumfy, jeśli chodzi
o popularność wśród narzędzi PR. Trudno się
dziwić, skoro zdecydowana większość polskich
internautów ma profil przynajmniej na jednym
z takich portali i regularnie z niego korzysta. Ich

Mimo niesłabnących informacji o kryzysie gospodarczym w strefie
euro jestem optymistą i w szerszej perspektywie uważam, że sytuacja
w branży PR będzie nadal stabilna. Jeśli mówimy o wzrostach, to
będą one raczej zrównoważone. Miejmy nadzieję, że koniunktura
gospodarcza nie powinna być w tym czasie barierą rozwoju branży
w Polsce, lecz czynnikiem sprzyjającym jej rozwojowi. Dużą rolę
odegrają na pewno środki unijne, stanowiące dodatkowe wsparcie,
za pomocą których będą mogły być prowadzone również działania
komunikacyjne. Podsumowując, można powiedzieć, iż wskaźniki
aktualnej i prognozowanej sytuacji w branży PR, pozwalają
przypuszczać, że jej dalszy rozwój w 2012 roku będzie oczywisty.
Przedsiębiorstwa będą nadal w coraz większym stopniu korzystały
z usług wyspecjalizowanych agencji i doradców PR.
W 2012 roku nie objawi się nowy spektakularny trend, który
odmienił by rynek w odczuwalny sposób. Natomiast ciągle jeszcze
jesteśmy na fali wznoszącej e-PR i przez kilka lat będziemy odkrywać
i wymyślać kolejne zastosowania dla mediów społecznościowych.
Z pewnością media społecznościowe oraz technologie mobilne
nadal będą cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem
specjalistów branży public realtions.
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śladem podążają więc i marketerzy, korzystając
z nowych i skutecznych form dotarcia do
potencjalnych odbiorców.
- Najbardziej zauważalnym trendem w 2011 roku
było kompletne zdominowanie działań
w mediach społecznościowych przez agencje
interaktywne. Kampanie w społecznościach, jako
stricte komunikacyjne, powinny być domeną
agencji PR. Widać, że znajomość nowych
mediów wciąż pozostawia wiele do życzenia,
wciąż zdarzają się PR-owcy, mówiący, że nie są
w stanie zaproponować działań w social media,
gdyż "nie mają konta na Facebooku" - zauważa
jednak Justyna Bandoła, PR Manager agencji
Bird&Co. - Na szczęście branża edukuje się, jest
spore zainteresowanie tą tematyką. Specjaliści PR
szybko nadrabiają zaległości w dziedzinie
komunikacji w internecie - ich szybki rozwój to
największe wyzwanie stojące przed specjalistami
ds. komunikacji od dłuższego czasu.

Społeczności. Broń skuteczna,
ale obosieczna
- Wzrost popularności social media w działaniach
wizerunkowych firm przyczynił się do powstania
nowych sposobów ich wykorzystania w public
relations. Coraz częściej zintegrowane kampanie
są prowadzone wyłącznie w mediach
społecznościowych, głównie na Facebooku.
Byliśmy świadkami dużych akcji
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Duże zmiany zajdą na gruncie styku tradycyjnej telewizji z jej
online'owym odpowiednikiem. Bardzo ciekawie rysuje się proces,
jaki przechodzi od lat TV, a głównym motorem tej ewolucji jest
właśnie internet. Telewizja internetowa, wideo online i mobile stają
się dostępne niemal dla każdego. Rok 2012 będzie czasem, kiedy
nastąpi jeszcze większa dywersyfikacja treści, w zależności od
nośnika (telewizja, internet, mobile), a PR-owcy zyskają jeszcze
większe możliwości targetowania komunikatów, tym samym
potęgując ich siłę.

Grzegorz Miłkowski
PR director
Imagine PR

W 2012 roku najprawdopodobniej będziemy także świadkami
kolejnych etapów rywalizacji między Facebookiem a Google+.
Google to potężny gracz, którego nie można lekceważyć. Prawdziwa
walka o serca zarówno światowych, jak i polskich brandów, zacznie
się w momencie większego otwarcia na działania marketingowe
w obrębie Google+. Pytanie, jak zostanie wykorzystany ten potencjał
przez samych PR-owców. Tutaj będzie liczył się pomył i dobre
osadzenie takich zintegrowanych narzędzi w strategii
komunikacyjnej dla brandów.

z wykorzystaniem np. celebrytów czy blogerów,
które odbywały się całkowicie w świecie social
media. Nad przygotowaniem tych akcji pracowały
zwykle także grupy zintegrowane, czyli agencje
public relations, interaktywne, a często także
reklamowe - podkreśla Agnieszka Burzyńska,
managing director agencji studio PRowokacja.
- Rozbudowane kampanie w mediach
społecznościowych były dobrze odbierane przez
klientów, którzy aktywnie brali w nich udział,
przyczyniając się tym samym do budowania
pozytywnego wizerunku firmy.

Interesujące dane na temat wykorzystania
internetowych społeczności przez branżę PR
opublikowała pod koniec 2010 roku firma
badawcza Millward Brown SMG/KRC, która na
zlecenie ZFPR opracowała raport "Media
społecznościowe jako narzędzie PR". Wynika
z niego, że - co nie zaskakuje - zdecydowanym
liderem jest Facebook, niemal dwukrotnie
wyprzedzający pod względem wykorzystania
serwis YouTube. Zaskakująca natomiast może
być wysoka pozycja GoldenLine i wyjątkowo
słaby wynik NK.pl.
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Za pośrednictwem jakich portali
społecznościowych
Twoja firma/agencja prowadzi komunikację?
Facebook

96 proc.

YouTube

44 proc.

GoldenLine

40 proc.

Blip

36 proc.

Twitter

34 proc.

NK

12 proc.

Grono

3 proc.

Z pewnością będzie się umacniał trend opracowywania
zintegrowanych kampanii. Więzi między PR, reklamą i działaniami
firmy w mediach społecznościowych będą się pogłębiać. Rok 2012
w public relations przebiegnie pod znakiem Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej - bardzo wiele firm wykorzysta Euro do
przeprowadzenia działań wizerunkowych.

Agnieszka Burzyńska
managing director
studio PRowokacja

Jeśli chodzi o zmiany, to moim zdaniem do lamusa odchodzą
tradycyjne, sztampowe konferencje prasowe na rzecz
zróżnicowanych - w zależności od branży - eventów. Obserwujemy
także duże zainteresowanie klientów wideokonferencjami, które
pozwalają na bardzo szybką komunikację z dziennikarzami,
zwłaszcza tymi z innych miast niż Warszawa, a i dziennikarzom
oszczędzają sporo czasu na dojazdy.

Źródło: Media społecznościowe jako narzędzie PR, Millward Brown
SMG/KRC

- W 2011 roku stało się wreszcie to, na co się już
zanosiło wcześniej. Facebook zdetronizował
portal Nasza-klasa i jak na razie nie ma
konkurencji. Czy Google+, który pojawił się
w ubiegłym roku będzie w stanie mu zagrozić
- czas pokaże - komentuje Agata Blady, PR
director agencji Komunikado PR.
- Nie bez znaczenia pozostaje też to, iż Polacy
"globalizują się" na gruncie społeczności
internetowych. NK.pl stracił pozycję lidera na
rzecz Facebooka, ale do łask być może wróci też
Twitter, który nareszcie doczekał się polskiej
wersji językowej. Zmiany te miały i będą miały
olbrzymi wpływ na strategie PR - dodaje Grzegorz
Miłkowski z Imagine PR.
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Warto jednocześnie podkreślić, że branża nie
podchodzi do mediów społecznościowych
bezkrytycznie. Dostrzega również minusy
i mankamenty tego narzędzia. Połowa badanych
przez Millward Brown SMG/KRC dostrzega wciąż
jeszcze zbyt mały w stosunku do możliwości
potencjał w Polsce. Niemal tyle samo
ankietowanych przestrzega przed ryzykiem, jakie
niesie za sobą możliwość pojawienia się
w społecznościach nieprzychylnych opinii
i komentarzy.
Zwłaszcza drugi punkt w komunikacji
marketingowej wydaje się być szczególnie
niebezpieczny. Toteż nie dziwi, że aż 15 procent
osób, odpowiedzialnych za public relations

Bariery rozwoju komunikacji w mediach
społecznościowych w Polsce
zbyt mały potencjał w Polsce

50 proc.

brak kontroli nad treścią, negatywne komentarze

45 proc.

mało skuteczne narzędzie komunikacji

9 proc.

zbyt wysokie koszty

7 proc.

inne

17 proc.

Źródło: Media społecznościowe jako narzędzie PR, Millward Brown
SMG/KRC

w społecznościach przyznaje, że zdarzyło im się
usuwać nieprzychylne komentarze i opinie
z firmowych profili. Co jest działaniem
ryzykownym - wywołać może efekt odwrotny od
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zamierzonego i uderzyć w wizerunek firmy
zarzutem o zapędy cenzorskie.
- Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy iskra na
Facebooku wysadzi w powietrze długo
budowany wizerunek klienta, jego strategię, plany,
budżety itp. - przestrzega Paweł Usakowski
z ŁubuDubu PR. - Wystarczy jeden zły wpis,
jeden fałszywy profil albo jeden anty-profil, żeby
w ciągu doby wszystko - przynajmniej na jakiś
czas - legło w gruzach.

Czym jest dla odbiorców istota public relations
Budowanie pozytywnego wizerunku
firmy, instytucji lub osoby

49 proc.

Prawdziwa i pełna informacja
o działalności firmy lub osoby

23 proc.

Reprezentowanie firmy wobec
dziennikarzy i klientów

19 proc.

Reklama produktów firmy

6 proc.

Wywieranie wpływu i manipulacja

2 proc.

Działanie po znajomości z mediami

1 proc.

Nie wszyscy wiedzą, czym jest
PR. Trzeba to zmienić

Źródło: Społeczna Recepcja Public Relations, Wyższa Szkoła
Promocji w Warszawie

Jak branża PR postrzegana jest przez odbiorców
jej działań? Z opublikowanych na początku
stycznia wyników badania "Społeczna Recepcja
Public Relations" opracowanego przez Wyższą
Szkołę Promocji w Warszawie wynika, że są
powody do zadowolenia. Co prawda dwóch na
stu odbiorców komunikatów public relations
będzie przekonanych, że chodzi w nich
o manipulację i nieuczciwe wywieranie wpływów,
jednak zdecydowana większość respondentów
ma o PR pozytywne zdanie.

- Branża powinna nieustannie edukować
w zakresie roli PR i budować jej pozytywny
wizerunek. To konieczne, gdyż jak pokazują
badania blisko 47 procent badanych deklaruje, że
zna termin PR, ale nie jest w stanie spontanicznie
powiedzieć, czym on właściwie jest - komentuje
wyniki badań dr Krzysztof Kubiak, dyrektor
Instytutu Public Relations Wyższej Szkoły
Promocji. - Ponadto wciąż prawie 6 procent
badanych kojarzy ten termin z reklamą produktów
firmy. Uzyskane dane są niepokojące, ponieważ
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pokazują na jak podatny grunt nadinterpretacji
i przekłamań branża PR jest narażona.

Prognozy - Facebook i EURO
Zbierające się od miesięcy nad Europą chmury
kryzysu kładą się cieniem - co zrozumiałe
- również na perspektywach dla public relations.
Jednak mimo obaw, jej przedstawiciele raczej nie
biorą pod uwagę tąpnięcia, podobnego do
wydarzeń z 2009 roku, kiedy to rynek skurczył
się - według szacunków ICCO - o około 20
procent. Przedstawicieli branży PR zapytaliśmy,
jakie ich zdaniem trendy dominować będą
w public relations w najlbliższszych miesiącach.
Z prognoz wynika, że przygotować powinniśmy
się na dalszy, tryumfalny marsz mediów
społecznościowych z Facebookiem na czele.
Coraz większe znaczenie dla PR mieć będą
technologie mobilne, a najważniejszym
wydarzeniem, wokół którego budowana będzie
komunikacja to piłkarskie mistrzostwa Europy
- EURO 2012.
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Rok 2012 będzie rokiem kryzysu, dla branży czasem trudnym, ale równocześnie czasem
ewaluacji działań agencji i edukacji rynku. Będzie to rok rozliczenia z efektów, badania
skuteczności działań PR, stawiania przed agencjami nowych celów. Duże firmy i korporacje,
zwłaszcza międzynarodowe, będą ograniczać budżety na zewnętrzne działania promocyjne. I to
właśnie kryzys wyznaczy trendy w branży w 2012 roku. To olbrzymia szansa dla agencji PR, które
nie zaniedbały rewolucji nowych mediów i potrafią się znaleźć w komunikacji w obrębie
społeczności i szerzej - komunikacji internetowej. Nowe oczekiwania klientów będą wymagały
elastyczności specjalistów. Social media na pewno przestaną być przez agencje PR traktowane
jako dodatek, a zaczną być stałą pozycją w strategiach komunikacji. Nie będą "trendem", czy
"nowością", ale zyskają status pełnoprawnych narzędzi public relations.

Justyna Bandoła
PR Manager
Bird&Co

Drugim ważnym zjawiskiem w branży PR w 2012 roku będzie wzrost znaczenia komunikacji
korporacyjnej. Trudna sytuacja na giełdzie i wahania koniunktury pociągną za sobą konieczność
strategicznego wsparcia ze strony PR - budowania wiarygodnego przekazu, sprawnego
dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji.

W 2012 roku do lamusa odejdzie dotychczasowy podział na działania marketingowe i PR,
ustępując miejsca komunikacji zintegrowanej. Tendencja ta będzie wymuszać na specjalistach ds.
PR potrzebę zwiększenia kompetencji. Możemy spodziewać się więc wzrostu zainteresowania
studiami podyplomowymi i szkoleniami.
Coraz większe znaczenie będą miały media społecznościowe, geolokalizacja, gamifikacja i inne
trendy panujące we współczesnym marketingu.

Grzegorz Miller

Niewątpliwie ten rok będzie oznaczać dla branży również potrzebę kontynuacji pozytywistycznej
pracy nad poprawą wizerunku samego Public Relations w Polsce. Warto poświęcić trochę energii,
by "pijarem" nie były nazywane wszelkie formy manipulacji i propagandy.

CEO
Monday PR

Raport interaktywnie.com - agencje PR
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Beata Ratuszniak
redaktor Interaktywnie.com

NA FACEBOOKU W KRYZYSIE

Adidas, Nikon, DotPay – to niektóre z firm, które padły ofiarą
kryzysu w social mediach w 2011 roku.

Trzy dni to wieczność
Kryzys pojawia się zawsze z zaskoczenia
i najczęściej w weekend. Ofiarą tego powiedzenia
stała się marka Adidas, dla której początek 2011
roku nie był zbyt udany. W marcu bowiem
rozpoczęła się kampania, której częścią miała być
reklama znajdująca się na murze otaczającym tor
wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie.
I nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie
fakt, że na 1,5-kilometrowym murze znajdują się
graffiti. Miejsce to jest "mekką" dla osób
związanych z kulturą hip-hop, które są
potencjalnymi klientami Adidasa. Jest również
jednym z bardziej charakterystycznych miejsc
w stolicy. Żeby umieścić na murze reklamę,
Adidas zdecydował się zamalować na czarno
część malunków. Warto wspomnieć, że mur ten
nie jest wypełniony bezsensownymi wrzutami
wandali, ale naprawdę pracochłonnym street
artem.
Akcja zagrodzenia muru, a następnie jego
zamalowywania, nie znalazła wśród społeczności
grafficiarzy zrozumienia. Jeszcze tego samego
dnia (w piątek) na Facebooku powstał fanpage
Raport interaktywnie.com - agencje PR

"adisukcs", który wyrażał sprzeciw wobec takiego
działania firmy. Fanów przybywało
w zastraszająco szybkim tempie.

Firma, od początku kryzysu, milczała. W piątek
i w sobotę nie pojawiło się żadne oficjalne
oświadczenie w tej sprawie. W ciągu dwóch dni
strona "adisucks" zgromadziła ponad 13 tysięcy
fanów. Internauci nie poprzestali jednak na
Facebooku - o akcji można było przeczytać
również na Wykopie, Goldenline, blogach. Bojkot
trwał także na oficjalnym, anglojęzycznym profilu

O akcji informowały lokalne media, między
innymi TVN Warszawa na swojej stronie
internetowej, a także Życie Warszawy i Gazeta
Wyborcza. News pojawił się również w serwisach
związanych ze street artem i hip-hopem. Serwisy
tematyczne, poświęcone Facebookowi, grzmią
znacznie poważniej. Pisały o wypowiedzeniu
wojny przez Adidas.
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marki Adidas, który na tamtą chwilę notował
8 milionów fanów. Pojawiały się również filmiki na
YouTube, na których widać zamalowywanie
muru. Pod piątkowym artykułem na TVN
Warszawa pojawiło się ponad 100 komentarzy.

Adidas będzie powiadamiał o dalszych
decyzjach. Jednocześnie informujemy,
że agencja Tailor Made PR nie była
zaangażowana w projekt. Aktywności są
prowadzone przez dom mediowy."

Co więcej, oberwało się również agencji PR, która
obsługuje Adidasa w Polsce, Tailor Made PR.
I chociaż agencja zapewniła w jednym z wpisów,
że nie ma z akcją nic wspólnego i chce wyjaśnić
sprawę, internauci nie odpuszczali.

Strona "adisucks" do dziś funkcjonuje na
Facebooku, gromadząc ponad 27 tysięcy fanów.
Wpisy pojawiają się rzadko i dotyczą już nie tylko
marki Adidas, ale innych wydarzeń związanych ze
street artem. Niesmak jednak pozostał, bowiem
wciąż sporo internautów przypomina na stronie
o kryzysie, wklejając linki do zestawień za 2011
rok, w których to akcja Adidasa przoduje
w temacie najgorszych kampanii. Jednym z nich
jest podsumowanie serwisu
Kampaniespoleczne.pl, który uznał akcję
Adidasa za żenującą.

Do niedzieli nie pojawił się żaden oficjalny
komunikat, wyjaśnienie, wypowiedź. Dopiero
kolejnego dnia, w poniedziałek, na łamach
mediów zaczęły pojawiać się oficjalne
komentarze. Adidas wysłał oświadczenie: "Dom
mediowy otrzymał ofertę wykorzystania Muru
Służewieckiego jako powierzchni reklamowej.
Otrzymaliśmy informację, że propozycja została
oficjalnie złożona przez właściciela obiektu.
Projekt działań został przedstawiony marce
Adidas. Potraktowaliśmy to jako szansę dla
uczczenia sztuki ulicy w formie graffiti i street art.
Mieliśmy najlepsze intencje, aby zwrócić uwagę
na jej wyjątkowość, bez niszczenia dorobku.
Jesteśmy firmą, która na bieżąco śledzi opinie
i działa w sposób odpowiedzialny, więc
podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu prac nad
projektem, aby z rozwagą zweryfikować podjęte
działania oraz dalsze kroki.
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- Jakiekolwiek intencje miał Adidas, zabrakło
otwartej komunikacji z grupą docelową, która
odebrała działania prowadzone przez firmę jako
aroganckie zawłaszczenie spontanicznie tworzonej
galerii streetart’u. "Wasze prace były nie dość
dobre, zamówiliśmy więc świetnego grafficiarza,
który stworzy na ich miejscu coś specjalnie dla
Adidasa i nasze graffiti będzie lepsze od waszego"
- setki grafficiarzy, którzy włożyli wiele twórczej
pracy w swoje dzieła i ich zwolenników mogło tak
właśnie odczytać intencje nadawcy - czytamy na
portalu Kampaniespoleczne.pl.

Nikon w ogniu krytyki
We wrześniu 2011 roku ofiarą kryzysu w social
media padła marka Nikon. Wszystkiemu zawinił
dość niefortunny (delikatnie mówiąc) wpis na
Facebooku. Nikon, chcąc promować swoje
obiektywy, zamieścił wpis, w którym stwierdził:
"Fotograf jest tak dobry, jak sprzęt, którego używa".
Stwierdzenie to wywołało falę komentarzy pośród
profesjonalistów, jak i amatorów. W społeczności
fotografów raczej jasne jest, że dobre zdjęcie
w 80 procentach zależy od talentu fotografa,
a tylko w 20 procentach od jakości sprzętu.

Przez 16 godzin wpis zgromadził ponad tysiąc
komentarzy - w większości negatywnych.
Fotografowie z całego świata oburzyli się. Stąd w
komentarzach pojawiło się sporo krytyki dla
Nikona, a co za tym idzie, równie dużo uznania dla
Canona.

17

koniec padło zdanie o tym, że dobre zdjęcie może
powstać zawsze i wszędzie.

DotPay, czyli usunięcie całego
fanpage'a
W październiku na stronie DotPay na Facebooku
zaczęło pojawiać się sporo negatywnych
komentarzy. Do tamtego momentu fanpage firmy,
która zajmuje się płatnościami w sieci, zgromadził
niewielką liczbę fanów. Jednak na Wykop.pl
pojawił się niekorzystny wpis jednego
z internautów, który twierdził, że firma nie wypłaca
mu pieniędzy. Nie trzeba większego zapalnika, by
ożywić innych użytkowników. I w ten sposób

Pośród negatywnych wpisów internautów, nie
pojawił się żaden post ze strony Nikona. Co
więcej, "afera" działa się na międzynarodowym
profilu marki, co migiem wręcz przeniosło się na
łamy branżowych mediów. W Polsce o akcji
informowali zarówno blogerzy związani z social
media (Antyweb, NaFejsie, Gadzinowski), jak
również branżowe serwisy, na przykład
Fotoblogia.
W przypadku Nikona reakcja firmy była jednak
szybsza, niż Adidasa, choć i to może dziwić, bo
największa fala kryzysu przewijała się przez profil
marki w środku dnia i nie był to weekend.
Kolejnego dnia jednak na profilu pojawił się wpis
z przeprosinami. W tłumaczeniu padł argument,
że nie to miał na myśli autor posta. Chodziło mu
jedynie o wskazanie, że odpowiedni sprzęt może
być przydatny w różnych sytuacjach. Na sam
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Nie był to pierwszy PR-owy kryzys tej marki. Rok
wcześniej Nikon przeżył znacznie większą aferę.
Z inicjatywy internautów powstała strona Polish
Nikon Service, krytykująca serwis naprawczy
Nikona w Polsce. Użytkownicy sprzętu próbowali
dojść do porozumienia z marką i wydawałoby się,
że ich działania są skuteczne, a Nikon chce pójść
na ugodę. Jednak chwilę później autorzy strony
otrzymali pismo z wezwaniem do zaprzestania
używania nazwy Nikon w nazwie witryny. Na tym
się jednak nie skończyło. Producent odezwał się
do innych właścicieli witryn, którzy prowadzili fora
lub blogi poświęcone marce. Skończyło się na
tym, że strony musiały zawiesić działalność.
Akcja ta odbiła się falą krytyki w mediach i na
blogach branżowych, bo choć Nikon działał
zgodnie z prawem, to jednak zupełnie nie wziął
pod uwagę zdania swoich klientów, będących
częścią społeczności.
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strona DotPay puchła od negatywnych
komentarzy, a na Facebooku pojawiły się również
strony z protestem przeciwko firmie: "DotPay
oszukuje i nie płaci!".
Można mieć wątpliwości czy wszystkie były
prawdziwe. Część nazwisk użytkowników była
ukryta, zmieniona lub też komentarze pojawiały
się z anonimowych kont. DotPay o kryzysie nie
miał pojęcia. Dopiero po telefonie od naszej
redakcji firma zareagowała i po chwili rozesłała
oficjalne oświadczenie do mediów:
"Ciężko jest nam się odnieść od niestosownej
zabawy internautów, z których 99% nie jest i nie
było naszymi klientami... Zaistniała sytuacja
przypomina pogłoski o bankrutującym banku czyli złośliwe rozsiewanie plotek, które nie mają
podstawy.
Sytuacja firmy jest stabilna, wypłaty są
regulowanie terminowo. Dotpay SA, jako spółka
akcyjna, publikuje swoje wyniki finansowe i są
one ogólnodostępne. Niedowiarków zapraszamy
osobiście do naszej siedziby.

Nasze biuro obsługi klienta udziela także na
bieżąco odpowiedzi na wszelkie zapytania
klientów. Żadna osoba pisząca poważne zarzuty
nawet nie powołała się na nadany numer
reklamacji, a większość jest nam kompletnie
nieznana."
I być może na tym można byłoby zakończyć
sprawę, o której zdążyło już napisać kilka
serwisów. Jednak chwilę później fanpage firmy
zniknął z Facebooka. Na jego miejsce pojawiła się
zupełnie nowa strona, która jednak blokowała
możliwość komentowania i dodawania wpisów
innym osobom.
Od tamtej pory minęło pięć miesięcy, a na
fanpage DotPay nie pojawił się ani jeden wpis. Na
stronie widnieją jedynie dane kontaktowe
i pamiątka z PR-owego kryzysu w postaci
niepochlebnych rekomendacji użytkowników.
Fanpage polubiło nieco ponad sto osób.

Jeśli jednak nasz użytkownik twierdzi że jest
inaczej, co oczywiście jest jego prawem, zgodnie
z umową lub regulaminem powinien złożyć
stosowną reklamację, na którą otrzyma
odpowiedź.

Raport interaktywnie.com - agencje PR
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Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

BĄDŹ BLISKO I SŁUCHAJ
KONSUMENTA

Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych sprawił, że firmy i marki zyskały nowy kanał
do kontaktu z klientami. Obecność w portalach społecznościowych na pewno jest ważna dla
przedsiębiorstw działających w modelu B2C, ale z zastrzeżeniem, że nie dla wszystkich branż
w równym stopniu. Kreowanie fanpage’u daje bowiem szansę na bardzo bezpośredni i mniej
formalny kontakt z konsumentem. Eksperci podkreślają jednak, że trzeba mieć odpowiednią
strategię i pomysł, aby obecność w social mediach przyniosła wymierne korzyści.

Podstawowy profit, który firmy mogą osiągnąć
dzięki obecności w mediach społecznościowych
to budowanie pozytywnego wizerunku, który
z kolei może przekładać się na bardziej wymierne
wskaźniki, takie np. jak wzrost sprzedaży
produktów lub usług.

- Do takich działań należy się jednak
odpowiednio przygotować. Opracowanie
odpowiedniej strategii, a przede wszystkim
zrozumienie idei social media to kluczowe
elementy pozwalające odnieść sukces
- podkreśla Dominik Sipowicz.

- Media społecznościowe to narzędzie
wspomagające budowanie wizerunku marki
tradycyjnymi metodami PR-owymi
i marketingowymi. Dzięki nim szybciej i taniej
dociera się z informacją do potencjalnych
klientów - mówi Dominik Sipowicz, prezes
zarządu Smart PR.

Planując działania związane z obecnością
w portalach społecznościowych trzeba jednak
postawić pytanie o to, jakie skutki może przynieść
taka forma nawiązywania relacji konsumentami.

Dzięki portalom społecznościowym
przedsiębiorstwo stwarza klientom możliwość
dialogu z firmą w nieco mniej oficjalnej formie.
Przy okazji daje też szanse na zaprezentowanie
oferty w interesujący, często także
niekonwencjonalny sposób.
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- Jest duży dysonans między tym, jak
postrzegana jest potrzeba zaistnienia w mediach
społecznościowych, a faktycznymi jej efektami.
Naturalnie, możliwość budowania wizerunku
i zbliżenia się do odbiorców przez częstą
interakcję, to fantastyczny sposób na wspieranie
działań komunikacyjnych firmy - to jest fakt
niezaprzeczalny - stwierdza Bartłomiej Juszczyk,
CEO w VanguardPR. Zaznacza przy tym, że nie

odnosi się to do wszystkich marek i wszystkich
branż. To specjaliści powinni realnie - a więc
dbając o budżet zleceniodawcy i dobór
właściwych narzędzi - ocenić potencjalne
korzyści z zaistnienia w mediach
społecznościowych dla firmy lub produktu. Ślepe
podążanie za moda, może okazać się chybioną
inwestycją.
Eksperci twierdzą, że dla większości marek
z segmentu B2C zaangażowanie w działania
PR-owe na portalach społecznościowych jest
warte zachodu.
- Fani w mediach społecznościowych oraz ich
zaangażowanie zostało wycenione już dość
dawno, np. prawie 72 dolary więcej każdego roku
wydaje ktoś, kto jest fanem danej marki na
Facebooku, niż osoba, która się z nią marką nie
utożsamia - tak wynika z badań Syncapse
- wylicza Dorota Zmarzlak, prezes Twenty Four
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Seven PR. - Natomiast trzeba mieć na tę
obecność długofalowy pomysł i środki na jego
zrealizowanie. Czasami przydaje się też zimna
krew, a zawsze duża doza pokory do marki i firmy
przez nas reprezentowanej - zaznacza.

Warto z pewnością angażować się w PR na Facebooku
i - podkreślam - także innych portalach społecznościowych,
ponieważ realny dobór narzędzi odpowiednich dla konkretnej firmy,
marki albo produktu - jest kluczowy w social media. Fakt, że Polsce
nie mamy zbyt wielu alternatyw, ale istnieją portale biznesowe jak
Goldenline.pl, jest Nasza-Klasa (która, przy całej otoczce dość
chaotycznych i opóźnionych działań pro-rozwojowych, w wybranych
grupach docelowych jest dobrym narzędziem pracy dla PR-owca), są
też tematyczne vortale. Zatem dla specjalisty PR daje to szereg
możliwości kształtowania komunikacji z użytkownikami.

Warto mieć też na względzie, że dla niektórych
przedsiębiorstw wejście w social media jest
ryzykowne i może przynieść niekoniecznie
pozytywne reakcje internautów.
- Są to firmy oferujące produkty lub usługi
budzące duże i skrajne emocje. Przykładowo
naszemu klientowi - Grupie Kapitałowej Kruk SA
na tym etapie odradzamy takie działanie.
Wiadomo, że w przypadku zarządzania
należnościami "wall" stanie się jedną wielką
tablicą reklamacji - wyjaśnia Dorota Zmarzlak. Jej
zdaniem w mediach społecznościwych nadal
słabo odnajdują się marki B2B. Ta grupa
docelowa jest obecna w tym kanale komunikacji,
natomiast decyduje się spędzać tam czas raczej
rozrywkowo niż pracując.

Ambasadorzy i sytuacje
kryzysowe
Głównym rezultatem działań PR-owych w social
media jest ekspozycja marki i kreacja jej
wizerunku w sieci. Specjaliści uważają, że
odpowiednio zamieszczane treści, linki do strony
pozwalają na podniesie pozycji w wyszukiwarce
oraz na tworzenie wartościowych leadów.
Raport interaktywnie.com - agencje PR

Bartłomiej Juszczyk
CEO
VanguardPR

- Media społecznościowe są dobrym kanałem
komunikacyjnym nie tylko dla wścieli firm
i sklepów internetowych. Pomagają nowym
firmom dowiedzieć się więcej na temat klientów
i ich oczekiwań. To również narzędzie pozwalające
dotrzeć bezpośrednio do grupy docelowej,
uzyskać od niej informację zwrotną oraz nawiązać
dużą interakcję z potencjalnym klientem - mówi
Dominik Sipowicz.
Gdy prowadzone przez firmę działania będą
angażowały społeczność i zwiększą
zaangażowanie fanów marki, można spodziewać
się nie tylko umocnienia pozytywnego wizerunku
firmy, ale także pozytywnego wpływu na sprzedaż.
Dodatkowym bonusem będzie jeszcze ich
włączenie w działanie na rzecz marki.

- Na prowadzonym przez naszą partnerską
agencją 24/7digital, profilu marki McDonald’s na
Facebooku, wiele wątpliwości i dyskusji rozstrzyga
się w samym tylko gronie fanów. W ogóle nie ma
potrzeby wyjaśnień czy interweniowania ze strony
administratorów, bo ci najwierniejsi fani stali się
ambasadorami marki - Dorota Zmarzlak podaje
przykład.
Bartłomiej Juszczyk zwraca natomiast uwagę na
to, że zbliżenie marki do użytkownika, z którym
można wchodzić w bezpośrednie wręcz
interakcje, pozwala często na ucinanie rodzących
się wokół niej konfliktów na samym początku.
- Mogąc integrować użytkowników wokół
fanpage’u w mediach społecznościowych, firma
daje sobie możliwość natychmiastowego
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reagowania na wszelkie oznaki niezadowolenia jej
odbiorców-klientów - tłumaczy Juszczyk.
Dzięki temu problem zostaje rozwiązany u źródła,
nie zaś dopiero wtedy, gdy w sieci rozpęta się
kryzys. To oczywiście korzyść z reagowania na
negatywne sytuacje.
- Social media sprawdzają się wyśmienicie jako
uzupełnienie kampanii PR, przeprowadzanej dla
danego klienta. Spełniają rolę najszybszego
medium kontaktowego w przypadku komunikacji
kryzysowej, kiedy niezbędna jest natychmiastowa
reakcja na zaistniała sytuację - twierdzi Krzysztof
Kwacz, social media manager w dotPR.

Dominik Sipowicz
prezes zarządu
Smart PR

Przykłady zaniechania i zwlekania z odpowiedzią
często owocowały zaognieniem kryzysu, jako że
informacja w mediach społecznościowych
przenoszona i podchwytywana jest
natychmiastowo. Wystarczy wspomnieć
o przypadku wykrytych fragmentów szkła
w jednym słoiku przecieru bananowego Nestle
we Francji w sierpniu 2011 roku.
- Na Facebooku w przeciągu kilku dni
opublikowano tylko w Polsce ponad 22 tysiące
wpisów, które dotyczyły tej informacji. Szybka
reakcja i wyjaśnienie zdarzenia przez Nestle
z pewnością znacznie zredukowałaby skalę
całego buzzu - relacjonuje Krzysztof Kwacz.
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Angażowanie się w kampanie na Facebooku pozwala na otwarcie
obustronnego kanału informacyjnego, który pozwala nie tylko na
wysyłanie marketingowych informacji dotyczących usług
i produktów, ale również na odebranie cennych opinii i komentarzy
klientów. Swoboda i łatwość komunikowania się pozwala firmie
zebrać informacje pozwalające na usprawnienie jej działalności.
Ważnym aspektem jest także wirusowe rozprzestrzenianie się
informacji, które zwiększają zasięg i tym samym liczbę odbiorców
generowanych przez nas treści. Co więcej, są one trwałe, ponieważ
sieć pozwala na liczne, darmowe powielanie i przetwarzanie ich.
Trzeba pamiętać, że społeczności internetowe są integralną częścią
każdej strategii marketingowej, a to co wyróżnia media
społecznościowe to możliwość ich wykorzystania przez duże i małe
firmy. Tutaj szanse są równe dla każdego, bowiem liczy się pomysł
i dialog z internautami, a nie sam budżet.

Koszt usług PR w mediach społecznościowych zależy od tego czy
agencja PR jest jedynym rozgrywającym na tym polu, czy zajmować
się ma całością administracji czy tylko wpisywaniem postów. Zależy
to też głównie od kontentu - czy mamy dostarczać kontent tylko na
Facebooka, czy generować go z innych działań
PR-owo-marketingowych, pełnić rolę hubu, który "przetrawia" wkład
z różnych działów i używa go na FB. Jest więc bardzo dużo
zmiennych do podania prostej wyceny. Możemy jednak ująć to
przedziałem od 5 do 50 tysięcy zł i w górę.

Dorota Zmarzlak
prezes zarządu
Twenty Four Seven PR
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Kanały social media dają ponadto nowe
możliwości kreowania samej marki, jej pozycji
i wizerunku. Jako przykład Krzysztof Kwacz
podaje koncern Dell, który jako jeden
z pierwszych stworzył oddzielny oddział
monitorowania kanałów social media.
- Po to aby w przypadku pojawienia się
gdziekolwiek, jakiegokolwiek problemu
związanego ze sprzętem firmy natychmiast
udzielić fachowej pomocy i to bezpośrednio
w miejscu, gdzie takie zapytanie zostało
umieszczone. Wyobraźmy sobie forum
akwarystów wielbicieli Skalarów, gdzie w dziale
Hydepark/Pozostałe jeden z użytkowników skarży
się na problemy ze swoim laptopem Dell’a, który
zawiesza mu się w trakcie gry. Odpowiedz
bezpośrednio w tym wątku dodana przez
pracownika Dell’a, z podanymi linkami i instrukcją
przeinstalowania lub aktualizacji sterowników
karty graficznej, biosu itp., tworzy nie tylko
wizerunek nowoczesnej dbającej o klienta firmy,
ale także stanowi znakomity PR, widoczny dla
wszystkich pozostałych użytkowników tego
forum, którzy mają okazję obserwować cały
schemat działania firmy - mówi Kwacz.

Taniej niż w tradycyjnych
mediach
Zlecenie agencji PR działań w social media wiąże
się z pewnymi stałymi kosztami, które są
zróżnicowane w zależności od zakresu działań
Raport interaktywnie.com - agencje PR

Krzysztof Kwacz
social media manager
DotPR

Czy tego chcemy czy nie, nasza firma lub marka istnieje w social
media. Różnica polega jedynie na tym, czy jesteśmy częścią tej
komunikacji czy też nie. Dlatego jeśli chodzi o koszty kampanii PR
dedykowanej dla mediów społecznościowych, to zależą one od
rodzaju działań podjętych przez agencję. Przygotowanie strategii,
utrzymanie aktywności na fanpage’u, dedykowane aplikacje, gry,
kampanie reklamowe na Facebooku to tylko wycinek możliwych do
prowadzenia aktywności. Nie zapominajmy o Twitterze, Youtube,
Vimeo oraz o wciąż trochę wycofanym i uśpionym Google+, które
stanowią kolejne elementy całej układanki. Budżety dostosowane do
skali planowanych działań wahają się od kilku do kilkudziesięciu,
a nawet kilkuset tysięcy złotych.

dla danego klienta. Opłata będzie inna
w przypadku, gdy agencja zajmie się tylko
prowadzeniem profilu w określonym portalu i inna,
gdy przedsiębiorca w ramach usługi dostanie
analizę marki i strategię działania. Warto przy tym
pamiętać, że firma decydując się na samodzielne
prowadzenie PR w platformach
społecznościowych zazwyczaj nie jest w stanie
wykonać wszystkich działań, lecz jedynie ich
część. Konsekwencją jest brak oczekiwanych
rezultatów w prowadzonej kampanii.
- Koszty generuje czas poświęcony na
prowadzenie profili, a także koncept i realizacja
aplikacji, mediów towarzyszących działaniom lub
kampania reklamowa. Reasumując, wydatki te są
relatywnie niskie, zwłaszcza jeśli je skonfrontować
z komunikacją w "starych mediach". Działania

marketingowe i reklamowe w internecie są
generalnie dużo tańsze, niż w telewizji, radiu lub
outdoorze, przy czym coraz częściej są znacznie
skuteczniejsze - przekonuje Krzysztof Ratnicyn,
key account manager z Kolko Communications.
- Działania w social media to nie tylko
zredagowanie odpowiednich treści, ale również
opłacenie grafika, który przygotuje potrzebne
materiały graficzne, programisty, który stworzy
aplikacje, a przede wszystkim osób, które zajmą
się przygotowaniem strategii obecności marki,
monitoringiem treści a także aktywizacją fanów
- uzupełnia Dominik Sipowicz ze Smart PR.
Dlatego dla przedsiębiorcy dużym atutem
współpracy z agencją PR jest fakt, że gdy trzeba
przygotować dodatkowe projekty, związane ze
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stworzeniem materiałów graficznych, albo
aplikacji, nie musi szukać wykonawcy, bowiem
agencje zapewniają kompleksową obsługę.
Eksperci twierdzą ponadto, że zasadniczo koszty
poniesione w związku opłaceniem usług PR
w mediach społecznościowych są wielokrotnie
niższe w stosunku do konwersji i zysków, od
najlepszych obecnie na rynku narzędzi
reklamowych.
- Dają również możliwość prowadzenia działań
dla niskobudżetowych przedsięwzięć. Ważnym
jest jedynie zdanie sobie sprawy, że social media
stały się narzędziem bardziej public relations, niż
reklamy - czego brak zrozumienia może
prowadzić do nie mających pokrycia
w rzeczywistości oczekiwań - podsumowuje
Bartłomiej Juszczyk z VanguardPR.

Krzysztof Ratnicyn
key account manager
Kolko Communications

Barbara Sołtysińska
dyrektor strategiczny
Ciszewski MSL
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Tworząc strategię obecności marki w social media, trzeba pamiętać
o szeregu zasad oraz obostrzeń, również w zakresie regulaminów,
które obowiązują użytkownika Facebooka, NK.pl czy GoldenLine.
Platformy społecznościowe z reguły nie sprzedają produktów i usług,
przynajmniej nie wprost. Są za to świetnym narzędziem do tworzenia
albo utrwalania wizerunku marki, a także budowania relacji na linii
marka - konsument, nawiązywania interakcji, dzielenia się
spostrzeżeniami i wiedzą. Towarzyszą temu zagrożenia oraz
niebezpieczeństwo kryzysu. Trzeba pamiętać, że bez względu na
kanał komunikacji, nierozsądne decyzje zawsze odbiją się na
wizerunku marki, tyle że w social media w większym stopniu
oddajemy głos konsumentom. Ci potrafią to docenić, trwale związać
się z marką, jak również zarekomendować ją innym odbiorcom.
Zaufanie okazane marce, jest nie do przecenienia i z czasem
zaprocentuje - również wzrostem wyników sprzedaży.

Nie każda firma i marka musi być na Facebooku i aktywnie
prowadzić komunikację we wszystkich mediach społecznościowych,
natomiast w tej chwili żadna nie może ich lekceważyć i nie
analizować swojej obecności w nich. Wybór aktywnej obecności
powinien być świadomą decyzją biznesową poprzedzoną analizą
różnych czynników m.in.: celów komunikacyjnych i grupy
docelowej. Jeżeli zapadnie decyzja o rozpoczęciu działań, należy
opracować strategię i dobrać odpowiednie kanały. Każdorazowo
musi być to przedmiotem szczegółowej analizy. Jeżeli ten proces
zostanie przeprowadzony odpowiednio mądrze, to efekty potrafią być
spektakularne. Rewelacyjne rezultaty daje synergia, jaką zapewnia
przemyślana strategia komunikacji realizowana zarówno w mediach
społecznościowych jak i w tradycyjnych
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Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

PR PRZED EURO 2012. TEN
MECZ MOŻNA JESZCZE WYGRAĆ

Niestety, do przerwy jest 0:1. Co najgorsze, przegrywamy przez samobója. Już na
początku spotkania do własnej siatki strzeliła Warszawa. Stolicę promuje dwuznaczny
pościg mężczyzny w dresie za blondynką, który kończy się marnym happy-endem
rodem z Bollywood. Czy na drugą połowę wyjdziemy z optymizmem i wygramy ten
mecz? Tak - jeśli uświadomimy sobie, że rozgrywkę o mistrzostwo gramy sami ze sobą.
Pierwsze 15 sekund spotu o Warszawie jest
całkiem niezłe. W kadrach filmu pojawia się
Stadion Narodowy i bogata infrastruktura stolicy,
nie zabrakło też Kolumny Zygmunta oraz
biznesowej części miasta. Potem niestety jest już
tylko gorzej. Do tego stopnia, że trzy minuty
nakręcone przez TPS stały się głównym tematem
żartów w sieci.

Film opiera się na biegnącej przez miasto parze.
Głównym bohaterem jest kobieta
w biało-czerwonym stroju, za którą podąża
mężczyzna w niebieskim dresie. Postacie robią
rundkę po całej Warszawie, mijając najbardziej
popularne miejsca.

Internauci prześwietlili bowiem spot
i zasugerowali, że autorzy filmu mieli na myśli nie
tylko pokazanie uroków miasta-gospodarza
mistrzostw.
- Konteksty, w których film pojawiał się
w mediach były porażające - oskarżenia
o promocję przestępstw na tle seksualnym,
słuszność zastosowania rozwiązań rodem
z bollywoodzkich produkcji, jak choćby lot
bohaterów nad miastem oraz spór między
agencją realizującą film i władzami miasta
- wylicza Justyna Bandoła, PR manager
z agencji Bird&Co.
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Zarzuty wobec spotu podnosili nie tylko
domorośli PR-owcy i sfrustrowani internauci.
Suchej nitki na nim nie zostawili też eksperci.
- Filmik promujący Warszawę pojawiał się
w mediach wyłącznie w negatywnym
kontekście. I to nie dziwi - kluczem sukcesu tego
typu produkcji są dwie cechy: materiał powinien
być inspirujący i pokazywać miasto w atrakcyjny
sposób. Film promocyjny Warszawy nie ma
żadnej z nich - twierdzi Justyna Bandoła.

W drugiej połowie będzie łatwiej.
Bo z orzełkiem na piersi
Źródło: Youtube.com/warszawapl

- Proszę wszystkich o kliknięcie na "Zgłoś
naruszenie zasad" (chorągiewka) następnie "Treść
o charakt. seksualnym" następnie "sugestywne,
ale bez nagości" i "wyślij film do sprawdzenia"
- komentuje w serwisie YouTube jeden
z internautów.

Absolutny hit przygotowań do Euro 2012
i największą PR-ową wpadkę zafundował nam
jednak PZPN. Wszystko wskazywało na to, że
nasi piłkarze 9 czerwca wybiegną na murawę
bez godła Polski na koszulce.
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- Druga porażka, czyli brak orzełka na koszulkach
reprezentacji, miała o wiele większy zasięg
i konsekwencje wizerunkowe. Kolejny PR-owy
"samobój" PZPN świadczy o kompletnym braku
umiejętności komunikacyjnych oraz zrozumienia
otoczenia instytucji. Pomysł zastąpienia godła logiem
PZPN oraz komunikacja rezygnacji z pomysłu były
przeprowadzone w sposób zaogniający tylko
wściekłość kibiców – twierdzi Justyna Bandoła.
Nowe stroje reprezentacji polski wywołały ponad
16-krotny wzrost publikacji zawierających frazę
"PZPN". Fora były najczęściej używanym przez
internautów narzędziem. Najwięcej opinii
skumulowanych na jednym serwisie znalazło się na
twitter.com - 1523 publikacje, na Facebooku
- 1264 publikacje oraz na forum.gazeta.pl
- 1229 publikacji, wynika z danych serwisu
Interaktywnie.com, który powołuje się na badania
NewsPoint.

chyba od "Polsat zabił święta - w tym roku nie
będzie Kevina", gdzie do akcji dołączyło się ponad
40 tysięcy osób. W efekcie Polsat ostatecznie
zdecydował się na emisję filmu - przypomina
Sylwia Dyrek, social media manager z OX Media.
Największe wydarzenie na Facebooku w dwa dni
zgromadziło ponad 27 tysięcy fanów. Jakby tego
było mało, internauci tworzyli wciąż nowe akcje.
Na portalu Zuckerberga jest ich już kilkadziesiąt,
a uczestników tych wydarzeń często liczy się
w tysiącach. Protesty przyniosły skutek, piłkarze
zagrają z orzełkiem na piersi.
Biorąc pod uwagę fatalny wizerunek w mediach,
piłkarski związek podjął decyzję najgorszą
z możliwych. Mimo że decyzja nawiązywała do
światowych standardów, gdzie piłkarskie
reprezentacje na koszulkach mają zazwyczaj logo
związków, internauci i tak odwrócili się do PZPN
plecami. Związkowi jeszcze długo przyjdzie
podnosić się z tego kryzysu, twierdzą eksperci.

Władze PZPN-u nie przewidziały, że internauci
uwielbiają angażować się w akcje przeciwko
instytucjom – zwłaszcza tym nie do końca lubianym.
Czy ich reakcja była do przewidzenia?

Przechodzimy do ofensywy.
Skutecznej?

- Internauci lubią dołączać do tego typu akcji,
ponieważ chcą mieć na coś wpływ. Media
społecznościowe dają im możliwość swobodnego
wyrażania zdania i są miejscem, gdzie tego typu
"protesty" coraz częściej są tworzone. Zaczęło się

Wpadki przed Euro 2012 można by mnożyć
właściwie w nieskończoność. Wystarczy
wspomnieć o logo, które sugeruje, że goście zza
granicy zobaczą w naszym kraju krajobraz
żywcem wzięty z Chłopów Reymonta.
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Źródło: Youtube.com/brandiacentral

Wizerunek polskiej wsi możemy jeszcze zmienić,
a najlepiej świadczy o tym produkcja Platige
Image i Studio SoInteractive. Internauci jak zwykle
doszukali się w filmie setek aluzji, w tym do
pechowych schodów na Stadionie Narodowym,
jednak jakość tego filmu nie pozostawia nic do
życzenia.

Źródło: Youtube.com/SoInteractiveChannel

Komputerowa animacja przedstawia walczącego
i tańczącego mężczyznę, a motywem przewodnim
filmu są przygotowania Polski do rozgrywek.
W spocie zobaczymy interpretację budowy
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infrastruktury i najważniejszych obiektów, a na
koniec trzyminutowego filmu autorzy
przedstawiają miasta-gospodarzy mistrzostw.
Dobrze wypada tu nawet Warszawa.
Porządną robotę wykonują też inne samorządy
najważniejszych ośrodków rozgrywek, w tym
Wrocławia i Poznania. Stolica Wielkopolski
zapewnia, że goście zachwycą się
nowoczesnością miasta i znajdą w nim dobrą
zabawę. Wrocław sugeruje, że wciąż jest
w budowie, jednak "prace trwają w rytmie
miasta", czyli prawdopodobnie dobrze. To właśnie
miasto nad Odrą przeznaczy na promocję
rozgrywek najwięcej – 16 milionów złotych, czyli
11 milionów więcej niż Warszawa i 13 milionów
więcej niż Poznań.
Nad rozlanym mlekiem nie płacze Kraków, który
nie będzie gościł piłkarskich gwiazd Europy. To
miasto z promocją radzi sobie najlepiej, twierdzą
niektórzy eksperci. I to nie tylko na krajowym
podwórku.
- O Krakowie jest głośno również za granicą, jako
siedzibę wybrały go trzy ważne reprezentacje
(w tym - co wzbudziło kontrowersje - drużyna
Anglii). Kraków, jako jedyne miasto nie będące
gospodarzem rozgrywek, pojawia się
w materiałach promocyjnych Euro 2012 – także
w spotach, które emitowane były
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Czeka nas ostatni etap przygotowań i czas rozważań "czy
zdążymy?". To również okres, w którym Polska i Ukraina będą na
ustach całej Europy. Wszystkie niedociągnięcia będą wytykane
przez międzynarodowe media. Z drugiej strony mamy szansę
pokazać Polskę jako silną markę, miejsce interesujące turystycznie,
z silną gospodarką, zadbane i bezpieczne. Państwo w doskonały
sposób organizujące duże, międzynarodowe wydarzenia
społeczno-kulturalne.

Justyna Bandoła
PR manager
Bird&Co

Przed rozgrywkami możemy spodziewać się również jeszcze
większego zaangażowania polityków w dyskusję na temat Euro.
Każdy mankament organizacyjny będzie okazją do krytyki rządu,
każdy sukces będzie tego rządu sukcesem - także w dyskursie
medialnym. I te sukcesy i porażki będą poszukiwane
i wyolbrzymiane.
Na tym etapie sponsorzy Euro promują się skuteczniej niż
organizator. Szczególnie w internecie, który jest pod tym względem
zupełnie zaniedbany. Internauci widzą Euro 2012 przez pryzmat
kryzysów wizerunkowych (orzełek, film promocyjny Warszawy),
w żaden sposób nie wykorzystuje się potencjału nowych mediów.

w międzynarodowych mediach. Reprezentanci
Krakowa występują na międzynarodowych
targach na równi z miastami-gospodarzami
meczy. Miasto nad Wisłą będzie również
największym centrum prasowym w trakcie
mistrzostw - właśnie tutaj przebywać będzie aż
600 dziennikarzy - wylicza Justyna Bandoła.

Futbol to gra zespołowa
Tego meczu nie gramy jednak sami. Na prawym
skrzydle biega Ukraina, która do tej pory radzi
sobie tam raczej kiepsko. Ten kraj ma jednak
znacznie większe problemy niż Polska. Wśród
przekazów medialnych wciąż dominują problemy
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związane z sytuacją polityczną i gospodarczą.
Ciężko w takich warunkach mówić
o sportowym PR.
Ukraina przywita kibiców nie rozświetlonymi
miastami i szerokimi drogami, a drożyzną
i kiepskimi warunkami hotelowymi. Głośno mówi
się o problemach kwaterunkowych drużyn,
większość baz treningowych nie może sprostać
oczekiwaniom UEFA.
- Organizacja Euro 2012 nie jest konkurencją
- wypadniemy dobrze razem, albo razem
poniesiemy porażkę. Drużyna jest tak słaba, jak
jej najsłabszy element, także pod względem
wizerunkowym - przekonuje Bandoła.
Nie można więc porównywać się do
współorganizatora. Polska powinna patrzeć na
wyłącznie na siebie i nie usprawiedliwiać
jakichkolwiek wpadek słabością sąsiada.
Słusznym punktem odniesienia mogą być dla nas
letnie igrzyska olimpijskie w Londynie. W tej
kwestii pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Na
tle Brytyjczyków wypadamy niezmiernie blado,
czego najlepszym przykładem jest porównanie
filmów promocyjnych Londynu i Warszawy.
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- Promocja tak dużego wydarzenia powinna
rozpocząć się o wiele wcześniej i mieć o wiele
bardziej intensywny przebieg. Tak duża impreza
wymaga starannej strategii, zapewniającej
wykorzystanie potencjału promocyjnego Polski
w stu procentach - zarówno w kraju, jak
i zagranicą - podsumowuje Justyna Bandoła.
Jednak wydaje się, że nawet najlepszy PR nie
wystarczy, jeśli goście zza granicy zobaczą
dziurawe drogi lub przestarzałe pociągi.
A piłkarscy fani z całego świata - których liczbę
szacuje się na okrągły milion - na pewno
sprawdzą czy spoty rzetelnie oddają klimat
i charakter miast. I z całą pewnością zapomną
o pechowym logotypie, jeśli na mecz dojadą na
czas i bez korków na drodze.
Tymczasem na Euro 2012 w Polsce miało być
około trzech tysięcy kilometrów najlepszej jakości
dróg - autostrad i ekspresowych. Dziś już
wiadomo, że z tych planów nici. Tłumaczeń,
dlaczego tak się stało, jest wiele - to wina między
innymi kryzysu i powodzi. Zamiast myśleć
o promocji, rząd niestety musi się bardzo
poważnie zastanowić, jak to wytłumaczyć
gościom.
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Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

NIEODZOWNE,
CHOĆ WIRTUALNE

Teoretycznie służy przede wszystkim mediom, jako szybkie źródło informacji
o przedsiębiorstwie lub produkcie, ale ponieważ równie często zaglądają do niego
zwykli internauci lub klienci danej firmy - jego rola jest znacznie szersza. Pomaga
kreować pozytywny wizerunek i budować relacje z opinią publiczną. Choćby dlatego
internetowe biuro prasowe jest ważnym narzędziem w promocji każdego biznesu.
Trudno wyobrazić sobie obecnie firmę, która
chcąc działać na dużą skalę, bądź próbując
zdobyć pozycję lidera w danym sektorze, nie
miałaby biura prasowego w sieci. Z drugiej strony,
patrząc na wyniki badań dotyczących obecności
przedsiębiorstw w internecie nasuwa się wniosek,
że spora część z nich jeszcze nie dostrzegła
atutów, które daje wirtualna przestrzeń.
- Internetowe biuro prasowe powinno być dla
przedsiębiorców nieodłącznym elementem strony
internetowej oraz jednym z głównych narzędzi do
jej pozycjonowania. Niestety, jak pokazują
badania TNS OBOP zlecone przez firmę 1&1
- ponad 30 procent firm z sektora MSP w Polsce
nie ma w ogóle swojej strony internetowej - mówi
Joanna Kółkowska, PR director, w Kolko
Communications.
Biura prasowe prowadzą przeważnie tylko
najwięksi gracze w określonej branży. Choć
skierowane są do dziennikarzy, ich obecność na
stronie internetowej wpływa na odbiór firmy także
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w innych środowiskach - wśród potencjalnych
klientów, kontrahentów, partnerów a nawet
pracowników.
- Dlatego prowadzenie biura prasowego, poza
oczywistymi korzyściami płynącymi z budowy
relacji z mediami, pozwala na spójne
i konsekwentne kreowanie aktualnych informacji
o firmie. W relacjach z otoczeniem pozwala to
uniknąć sytuacji, jaką oddaje przysłowie „Jak cię
widzą, tak cię piszą” - dodaje Joanna Kółkowska.
Podobnego zdania jest Eliza Misiecka, dyrektor
generalny Genesis PR. - Internetowe biuro
prasowe staje się w dzisiejszych czasach
nieodzowne dla każdej firmy. Chociaż znacznie
częściej korzystają z niego klienci, partnerzy albo
osoby interesujące się firmą - a nie dziennikarze
- to pozwala na budowanie pozytywnego
wizerunku i umacnianie pozycji. Dzięki niemu
firma przekazuje zawsze aktualne informacje
i dzieli się najnowszymi osiągnięciami. Korzyści
osiągane dzięki prowadzeniu aktywnych działań

na stronach www są oczywiście niepoliczalne,
jednak zdecydowanie istotne, zwłaszcza dla
przedsiębiorców działających na coraz szybciej
rozwijającym się rynku e-commerce - podkreśla
Eliza Misiecka.
Główną korzyścią płynącą z posiadania
wirtualnego biura prasowego jest nieograniczony
dostęp do wszystkich informacji o działalności
firmy, jej historii, a także kontaktu do osoby
odpowiedzialnej za komunikację. Dzięki temu
narzędziu, materiały dotyczące firmy oraz
najświeższe i rzetelne informacje na jej temat
mogą szybko trafić do wyselekcjonowanych grup
docelowych.
- Ważne jest, że informacje te są zawsze
dostępne w jednym miejscu, co w znacznym
stopniu usprawnia pracę dziennikarza i zwiększa
możliwości publikacji przez media artykułów
dotyczących danego przedsiębiorstwa - twierdzi
Ewa Mittelstaedt, managing director
z Monday PR.
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Z kolei informacje dotyczące osiągnięć
i sukcesów firmy, przekazywane za
pośrednictwem internetowego biura prasowego
do klientów, pracowników albo partnerów
biznesowych mogą poprawić relacje
inwestorskie oraz usprawnić komunikację
wewnętrzną.
- Wirtualne biuro prasowe daje również
możliwość publikowania filmów i wideocastów
(tzw. videorelease). Wykorzystanie narzędzi
multimedialnych w komunikacji firm
z otoczeniem wynika przede wszystkim
z trendów w rozwoju komunikacji w internecie
oraz wzrostu znaczenia blogosfery i blogerów
jako liderów opinii - tłumaczy Ewa Mittelstaedt.

Barbara Sołtysińska

Internetowe biuro prasowe jest narzędziem pozwalającym na
zwiększenie efektywności działań media relations. Umożliwia łatwy
dostęp do informacji, również archiwalnych i wzbogacenie ich
dodatkowymi materiałami takimi jak np. filmy wideo lub zdjęcia
wysokiej jakości, których dystrybucja mailowa jest znacznie
trudniejsza i mniej skuteczna. Daje to dziennikarzom bardzo szybki
i przejrzysty dostęp do informacji, którą przygotowują PR-owcy
i zapewnia większą transparentność. Dzięki dodatkowym
funkcjonalnościom, takim jak np. akredytacja, to narzędzie znacząco
ułatwia zarządzanie relacjami z mediami. Wartością dodaną do
wirtualnego biura prasowego jest też większa widoczność informacji
w wyszukiwarkach internetowych.

Barbara
Sołtysińska
Joanna Kółkowska

Internetowe biuro
prasowe jest narzędziem
pozwalającym
na
Standardową
funkcjonalnością
biura prasowego
jest możliwość
zwiększenie
efektywności
działań
media
relations.
Umożliwia
zamieszczania informacji prasowych, materiałów przydatnychłatwy
dostęp do informacji,
również
i wzbogacenie
ich albo
dziennikarzom
przy okazji
icharchiwalnych
publikacji (grafiki,
zdjęcia, logo)
dodatkowymi
materiałami
takimi
jak
np.
filmy
wideo
lub
zdjęcia
pozostawienia zapytania za pośrednictwem formularza
wysokiej jakości,
mailowa jest znacznie
kontaktowego
dlaktórych
mediów.dystrybucja
Bardziej zaawansowane
modele biur
trudniejsza
i
mniej
skuteczna.
Daje
to
dziennikarzom
bardzo szybki
prasowych zakładają możliwość zapisania się do newslettera
i przejrzystyi dostęp
do informacji,
którąoferują
przygotowują
PR-owcy
prasowego
jego dystrybucję,
a nawet
szyfrowany
dostęp do
iekskluzywnych
zapewnia większą
transparentność.
Dzięki
dodatkowym
materiałów informacyjnych dla wybranych grup
funkcjonalnościom,
takim
jak np. akredytacja,
to narzędzie
znacząco
dziennikarzy.
W trakcie
projektowania
biura prasowego,
każda
z tych
ułatwia
zarządzanie
relacjami
z
mediami.
Wartością
dodaną
do
funkcjonalności powinna być starannie rozpatrzona pod kątem
wirtualnego
biura prasowego
jest też większa
widocznośćdla
informacji
zasobów
informacji
i przede wszystkim
ich użyteczności
mediów,
w
wyszukiwarkach
internetowych.
a docelowo dla konsumentów.

dyrektor strategiczny
Ciszewski MSL

Eksperci zaznaczają, że mimo wielu możliwości,
które daje biuro prasowe w sieci, nie można
zapominać o tradycyjnych działaniach, które
budują solidne relacje firmy z otoczeniem, czyli
o dialogu i bezpośrednim kontakcie.

W obce ręce? Bez obaw!
Dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie mieli
doświadczeń z wirtualnym biurem prasowym
pewnym dylematem może być to czy działania
z nim związane można bez ryzyka zlecić firmie
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dyrektor
strategiczny
PR director
Ciszewski
MSL
Kolko
Communications
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zewnętrznej. W tej kwestii specjaliści są zgodni co do
tego, że taki krok może być uzasadniony.
- Powierzenie obsługi biura prasowego w internecie
zewnętrznej agencji PR ma uzasadnienie głównie
wtedy, gdy to agencja prowadzi działania media
relations przedsiębiorcy i w pełni odpowiada za
relacje z mediami. Jeśli klient decyduje się na taki
model współpracy, prowadzenie biura prasowego
przez agencję jest usługą wchodzącą w skład działań
media relations - wyjaśnia Joanna Kółkowska.
Zgadza się z tym także Barbara Sołtysińska
z Ciszewski MSL. - Przedsiębiorca może w pełni
powierzyć prowadzenie wirtualnego biura prasowego
agencji PR. Należy pamiętać jednak o tym, że jest to
narzędzie, a nie cel sam w sobie. Żeby spełniało
swoją rolę musi zostać wypełnione merytorycznymi
informacjami i materiałami, które będą odpowiadać
na oczekiwania mediów - uzupełnia.
Jeśli chodzi o koszty związane z obsługą, to koszt
przygotowania i prowadzenia wirtualnego biura
prasowego jest zazwyczaj rozliczany w trybie
miesięcznym, a jego wysokość jest uzależniona od
funkcjonalności.
- Ceny stworzenia i prowadzenia wirtualnego biura
prasowego zależą od indywidualnych preferencji
i oczekiwań klienta oraz wykorzystania
zaawansowanych funkcji, w tym narzędzi
multimedialnych: filmów, wideocastów lub grafik
- podsumowuje Ewa Mittelstaedt.
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Działania w ramach internetowego biura prasowego mogą zostać
w pełni powierzone podmiotowi zewnętrznemu, takiemu jak agencja
PR lub agencja interaktywna. Obsługując biura prasowe naszych
klientów, robimy to w ramach naszej stałej współpracy. Nigdy nie są
one wycenione odrębnie. Naszym obowiązkiem - jako agencji PR
- jest kompleksowe budowanie wizerunku firm, a prowadzenie
internetowego biura prasowego to zaledwie mały wycinek tych
działań.

Eliza Misiecka
dyrektor generalny
Genesis PR

Prowadzenie wirtualnego biura prasowego wymaga doświadczenia
i wiedzy, dlatego to właśnie profesjonalistom powinno się powierzyć
zarządzanie tym narzędziem. Zawsze warto zdać się na wiedzę
i know-how agencji PR. Każda firma zlecająca zarządzanie biurem
zewnętrznej agencji powinna ustalić swoje wymagania
i oczekiwania w taki sposób, by były spójne ze strategią biznesową
i komunikacyjną.

Ewa Mittelstaedt
managing director
Monday PR
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Marta Smaga

kierownik ds. rozwoju Money.pl

NA CZYM POLEGA PR
W INTERNECIE?

Podział na PR i e-PR zatarł się. Public relations bez działań w internecie dziś po
prostu nie jest możliwe. Wizerunek buduje się tam, gdzie jest publiczność, a dziś
znajdziemy ją przede wszystkim w portalach internetowych, mediach
społecznościowych i w Google.

Witryna firmy
Witryna internetowa firmy to podstawa działań
PR. To wizytówka, która dla znacznej części
klientów, dziennikarzy, partnerów handlowych
czy inwestorów będzie stanowiła pierwszy
kontakt z firmą, często rzutujący na decyzję
o zakupie produktu czy nawiązaniu współpracy.
Strona firmowa to praktycznie jedyne miejsce,
w którym możemy napisać o sobie co tylko
chcemy, dlatego trzeba dobrze je wykorzystać.
Nie musi mieć graficznych fajerwerków,
wystarczy żeby była schludna i czytelna.
Ważniejsze, by zawierała wszystkie niezbędne
informacje, takie jak opis firmy, oferta, dane
adresowe, kontakt. Dobrze jest zamieścić tu
numery telefonów i adresy mailowe
poszczególnych działów: obsługi klienta,
sprzedaży, marketingu, PR. Powinna być
zakładka "dla mediów", w której publikowane są
komunikaty prasowe.
Firma nie musi ograniczać się do jednej witryny
internetowej. Przykładowo, deweloper może
Raport interaktywnie.com - agencje PR

prowadzić stronę korporacyjną, zawierającą
standardowe informacje o firmie, a dodatkowo dla
każdej z realizowanych inwestycji tworzyć osobne
witryny, na których znajdą się informacje
o budowanym osiedlu, jego lokalizacji, lista
mieszkań, wizualizacje, informacje o postępach
w budowie i oczywiście kontakt dla klientów. Taka
strategia daje szersze możliwości promowania
produktów.

Google
Nawet najlepsza strona internetowa nie
zagwarantuje PR-owego sukcesu. Sztuka polega
na tym, by na stronę firmową ściągnąć
użytkowników - potencjalnych klientów czy
partnerów biznesowych.
Informacji w sieci szuka się dziś przede
wszystkim przez wyszukiwarki. W polskim
internecie liczy się praktycznie tylko jedna
- Google. Korzysta z niej 97 procent internautów.
Popularność innych oscyluje wokół jednego
procenta. Aby liczyć na przypływ użytkowników
witryna firmy powinna być widoczna na

pierwszej stronie wyników wyszukiwania.
Internauci rzadko przechodzą na drugą stronę
wyników, a poza trzecią nie zagląda już
praktycznie nikt.
Potencjał Googla jest już powszechnie znany,
konkurencja o pozycję w pierwszej dziesiątce
wyników jest więc zacięta. Pozycjonowanie stron
- zarówno działania SEO, polegające na
pozycjonowaniu witryny firmowej w wynikach
naturalnych jak i SEM, czyli zakup linków
sponsorowanych - stało się jednym
z najważniejszych obszarów promocji w sieci.
Strona firmy powinna być widoczna wysoko
w wynikach wyszukiwania nie tylko po wpisaniu
nazwy firmy, ale też na najważniejsze frazy,
związane z jej działalnością i ofertą. Powinny to
być frazy popularne, dość często przez
internautów wpisywane, a jednocześnie na tyle
wąskie i konkretne, by wypozycjonowanie strony
na pierwszych pozycjach było możliwe
i kosztowało racjonalną cenę. Zdecydowana
większość małych i średnich firm kieruje ofertę do
określonej grupy docelowej i pozycjonowanie
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w Google powinno koncentrować się wyłącznie
na tym, by trafić do osób należących do tej
grupy. Przykładowy deweloper, działający
w mieście X, powinien więc tak dobrać
pozycjonowane frazy, by trafić do internautów
szukających w wyszukiwarce informacji
o mieszkaniach w tym mieście. Fraza "nowe
mieszkania" będzie dla niego zbyt ogólna,
powinien raczej postawić na frazę "nowe
mieszkania X".
Wypozycjonowanie strony bez specjalistycznej
wiedzy, doświadczenia i narzędzi jest dziś
właściwie niemożliwe. Mało która firma zatrudnia
pracownika, który jest w stanie samodzielnie
pozycjonować stronę, na ogół zleca się to więc
profesjonalnym agencjom, które w ofercie mają
działania SEO i SEM. Warto jednak pamiętać, że
pozycja strony w wynikach wyszukiwania
w dużej mierze zależy od tego, jak strona jest
zbudowana, jaką ma nawigację, strukturę linków,
jakie są na niej teksty itd. Wszystko to rozstrzyga
się na etapie tworzenia witryny. Jeśli zlecamy
zewnętrznemu wykonawcy stworzenie strony
firmowej, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy
zleceniobiorca ma specjalistyczną wiedzę o SEO.
Jest wiele innych metod promocji w internecie:
tradycyjne reklamy w portalach, akcje
w serwisach społecznościowych, sponsoring
serwisów internetowych, promocja na forach.
Podejmując takie akcje możemy liczyć na
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Marcin Grządka

Główny trend jest od dłuższego czasu niezmienny - tak naprawdę
traci rację bytu często stosowany (niesłusznie!) podział na PR i ePR,
a szerzej - na PR, ePR i social media. Jeśli mówimy o jedynym
prawdziwym PR, czyli zarządzaniu całością relacji ze światem
zewnętrznym (i prowadzeniem z nim sensownego dialogu), to nigdy
nie mogło w tym wszystkim zabraknąć social mediów, skoro tam
właśnie aktywność świata zewnętrznego zaczęła się w którymś
momencie mocno kumulować. Poza tym z biegiem lat, gdy granice
między mediami papierowymi czy telewizyjnymi a internetowymi
stawały się coraz bardziej płynne, mówienie o "PR versus ePR"
w ogóle straciło rację bytu.

dyrektor zarządzający
ŁubuDubu PR

Barbara
Szymon Sołtysińska
Bryła
dyrektor
strategiczny
PR specialist
Ciszewski
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PR MSL
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przekierowania jakiejś części użytkowników na
stronę firmy, ale skala ruchu będzie
nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku
Google. Banery mają bardzo niskie
współczynniki klikalności, często jest to zaledwie
ułamek procenta. Wyskakujące okienka
reklamowe, toplayery, klikają się lepiej, ale
niestety głównie przez przypadek - i to
użytkowników raczej denerwuje niż zachęca.
Nawet duża liczba fanów na Facebooku nie
zagwarantuje ruchu na stronie firmowej.
Wszystkie te działania są ważne i potrzebne, ale
służą innemu celowi - budowaniu wizerunku
i zacieśnianiu relacji z użytkownikami.

Media społecznościowe…
Dobry PR nie powinien ograniczać się tylko do
promocji strony internetowej. Równie ważne jest
budowanie relacji z tak zwanym otoczeniem
firmy, w tym jej klientami i potencjalnymi
klientami. Duży potencjał w tym zakresie mają
media społecznościowe, przede wszystkim
najpopularniejszy dziś Facebook.
Pojęcie "social media marketing" zrobiło
niesłychaną karierę. Trudno się dziwić, z mediów
społecznościowych korzystają miliony polskich
internautów. Co więcej, w portalach
społecznościowych przebywają na ogół
użytkownicy zaangażowani, dla których
społeczność jest istotną częścią życia.
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trudniejsza i mniej skuteczna. Daje to dziennikarzom bardzo szybki
i przejrzysty dostęp do informacji, którą przygotowują PR-owcy
i zapewnia większą transparentność. Dzięki dodatkowym
funkcjonalnościom, takim jak np. akredytacja, to narzędzie znacząco
ułatwia zarządzanie relacjami z mediami. Wartością dodaną do
wirtualnego biura prasowego jest też większa widoczność informacji
w wyszukiwarkach internetowych.

Dodatkowo media społecznościowe - przede
wszystkim Facebook - dają wiele możliwości
dotarcia do takich użytkowników. Można
bezpłatnie prowadzić firmowy fanpage (profil
firmy), zaprosić do niego użytkowników (także
poprzez płatną reklamę), zrobić ciekawa aplikację,
konkurs itd. Na fanpage'u można informować
o promocjach czy nowościach w ofercie,
opowiadać o firmie, zamieszczać wiadomości czy
porady związane z korzystaniem z jej produktów.
Powszechny zachwyt możliwościami, jakie dają
media społecznościowe sprawia, że zapominamy,
iż promocja w społecznościach wymaga dużego,
stałego zaangażowania, a nawet wiąże się
z pewnymi zagrożeniami. Jeśli promocja na
Facebooku ma służyć budowaniu relacji

z użytkownikami, powinniśmy utrzymywać z nimi
stały kontakt. Nie oznacza to, że na fanpage'u
codziennie trzeba zamieszczać po trzy wpisy - to
raczej zmęczy i zniechęci użytkowników. Ważny
jest natomiast dialog. Jeśli użytkownicy zadają
pytania albo zamieszczają komentarze (często
wcale nie pozytywne!), powinniśmy możliwie
szybko na nie odpowiadać.
Facebook jest dobrym miejscem do budowania
relacji między innymi ze względu na dużą
aktywność użytkowników. Ta aktywność oznacza
jednak także i to, że żadna wpadka firmie nie
ujdzie na sucho. Powinniśmy być przygotowani na
potencjalną sytuację kryzysową, gdy na fanpage'u
powstanie lista zażaleń i skarg na produkty czy
usługi firmy. Przykładowo, niedawno taka sytuacja
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miała miejsce na profilu jednego z operatorów
komórkowych, który zmienił warunki promocji.
Potencjał społeczności jest tak duży, że niektóre
marki idą krok dalej i tworzą własne serwisy
z mechanizmami społecznościowymi. Na
przykład duże marki spożywcze prowadzą
serwisy informacyjne z poradami kulinarnymi,
przepisami. Użytkownicy mogą się w nich
rejestrować, dodawać własne przepisy,
komentować, brać udział w konkursach. Takie
projekty dają firmom mnóstwo korzyści.
Skutecznie "przy okazji" promują ich produkty,
ściągają duży ruch z Google, pozwalają budować
lojalność klientów.
W kręgu mediów społecznościowych mieści się
także tak zwany marketing szeptany, który
polega na robienia szumu o danej marce na
formach internetowych, blogach, w serwisach,
w których internauci oceniają marki. Takie
działania ma w swoich ofertach wiele agencji.
Usługa sprowadza się do tego, że
wyspecjalizowana agencja pisze przychylne dla
firmy komentarze i oceny udając "prawdziwych"
użytkowników. Są to działania raczej ryzykowne,
trzeba mieć spore doświadczenie i dobre
wyczucie internetu, by posty wyglądały
realistycznie i by promotor nie został
zdemaskowany przez innych użytkowników.
Jeśli tak się stanie, firma zbuduje co najwyżej
wizerunek oszusta.
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Robert Sosnowski
managing director
Biuro Podróży Reklamy

Wśród konkretnych nowych trendów w internetowym PR na
rodzimym rynku wymieniłbym:
1.Wykorzystanie w kampaniach znanych blogerów.
2. Wykorzystanie w kampaniach internetowych celebrytów.
3. Rosnąca rola wideo w komunikacji.
4. Pojawienie się na rynku graczy, którzy automatyzują proces
publikacji PR w serwisach (usługi te dynamicznie rozwijają się na
rynkach zagranicznych, natomiast nie jestem pewien czy na
rodzimym rynku ten model się przyjmie).
5. Wykorzystanie w oficjalnej komunikacji prasowej platform
mikroblogowych (zwłaszcza w polityce).
6. Coraz częściej dziennikarze pozyskują informacje z platform
społecznościowych i posługują się nimi oficjalnie w swoich
publikacjach.
7. Rosnąca świadomość roli jaką pełni internetowy PR dla pozycji
strony w wyszukiwarkach.
8. SEO ePR czyli dbałość o to aby w wynikach wyszukiwania
w wyszukiwarce internetowej pojawiały się informacje korzystne dla
marki.

… to nie wszystko!
Moda na social media przesłania trochę inne
możliwości budowania wizerunku, których w
internecie jest mnóstwo. Ogromny potencjał mają
tradycyjne portale internetowe. Często zapomina
się o tym, że oferują one dużo szerszy zakres form
niż tylko standardowe banery. Można obrandować
jeden z działów serwisu, kupić specjalną sekcję
sponsorowaną, prowadzić bloga eksperckiego.
Portale, które są przeładowane reklamami

flashowymi, są na ogół bardzo otwarte na akcje
niestandardowe. Taka reklama może być bardziej
skuteczna niż promocja na Faceboku, na którym
coraz trudniej jest się przebić. Dla niektórych firm
będzie też bardziej skuteczna, ze względu na
kontekst. W mediach społecznościowych
użytkownicy przebywają głównie w wolnym
czasie i w celach rozrywkowych. Jeśli firma działa
w branży B2B, na przykład produkuje
oprogramowanie biurowe, trudno jej będzie
znaleźć fanów na Facebooku. Prędzej dotrze do
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potencjalnych klientów promując się
w niestandardowy sposób w serwisie
adresowanym do przedsiębiorców. Podobnie
wspomniany wcześniej deweloper - klientów
znajdzie raczej w serwisach o tematyce
nieruchomości albo w serwisach lokalnych.
Dobrym pomysłem na niestandardową promocję
firmy jest organizowanie konkursów dla
internautów. Konkurs można przeprowadzić na
witrynie firmy lub na Facebooku - przy czym
trzeba pamiętać, że trudność będzie polegała na
wypromowaniu konkursu i przyciągnięciu do
niego użytkowników. Można też przeprowadzić
konkurs we współpracy z portalami. Tu
o uczestników martwić się nie trzeba - portal
poinformuje o konkursie swoich użytkowników.
Trzeba natomiast liczyć się z pewnym kosztem
- duże portale oferują takie akcje komercyjnie,
jako niestandardową reklamę. Dobrym
rozwiązaniem dla małej czy średniej firmy jest
nawiązanie współpracy z niewielkimi serwisami
tematycznymi. Takie serwisy odnoszą własne
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korzyści z organizacji konkursu i są otwarte na
współpracę polegającą na tym, że firma
w barterze dostarcza swoje produkty jako
nagrody w konkursie. Przykładowo, biuro podróży
może myśleć o współpracy z serwisem
lifestyle’owym, z którym przeprowadzi konkurs
o tematyce wakacyjnej, gdzie nagrodą będzie
egzotyczna wycieczka. Trafi w ten sposób do
swojej grupy docelowej po stosunkowo niskim
koszcie.
Budowę wizerunku może skutecznie wspierać
prowadząc blog ekspercki. To popularna praktyka
w branży interaktywnej. Wiele firm zajmujących
się marketingiem internetowym pisze na swoim
blogu o tym, co dzieje się na rynku, o trendach
i nowościach, a także radzi, jak skutecznie
promować się w internecie. Firma kreuje się w ten
sposób na eksperta w swojej dziedzinie. Co
więcej, taki blog zawierający dużo unikalnego,
tematycznego kontentu, ma duży potencjał do
pozycjonowania się w Google na frazy istotne
z punktu widzenia firmy.
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba
autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand
Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz
omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią
Grupy Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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