Media po pandemii

WIELKIE BUM CZY WIELKI BOOM?
Jak koronawirus wpłynął na funkcjonowanie mediów w Polsce i co z tego wynika dla PR-owców?
Jarek Bańda, Managing Director Lighthouse

Konferencja ZFPR
PR 2021. Challenge accepted!
Warszawa, 27 sierpnia 2020 r.
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Ale o co w ogóle chodzi?
KORONAWIRUS A MEDIA Z NIECO INNEJ PERSPEKTYWY

DESK
RESEARCH

WYWIADY Z
MEDIALNYMI
DECYDENTAMI
WYWIADY Z
ZARZĄDZAJĄCYMI
KOMUNIKACJĄ
W FIRMACH

WPŁYW NA MODEL
BIZNESOWY I
FUNKCJONOWANIE REDAKCJI
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CO Z TEGO WYNIKA
DLA PR-OWCÓW
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Jak koronawirus wpłynął na funkcjonowanie
mediów w Polsce?
PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW

PRZEDSTAWICIELE BIZNESU
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Media zaciskają pasa i szukają przychodów
NAJPOPULARNIEJSZE ŚRODKI OGRANICZĄJĄCE WPŁYW COVID-19 NA BIZNES MEDIALNY

DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE
zamrożenie inwestycji

20%

rozszerzenie specjalizacji dziennikarskich

20%

zmniejszenie nakładów

20%

rezygnacja z dodatków / magazynów

20%

zmniejszenie objętości gazet

20%

zmniejszenie wynagrodzeń

20%

zwolnienia

20%

zmniejszenie wynagrodzeń
zmiana formy współpracy z dziennikarzami

DZIAŁANIA PROPRZYCHODOWE
zmiany w cenniku reklamowym

zwiększenie ilości płatnych treści online

wprowadzenie opłat za treści online

promocja cyfrowych subskrypcji

33%

18%

33%

45%

77%

organizacja eventów online

88%

55%
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A jak to wyglądało w praktyce?
WYBRANE PRZYKŁADY – KROPLA W MORZU PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

AGORA
obniżenie pensji o 20% na 6
miesięcy, rezygnacja z wydawania
„Logo” i „Avanti”, przestawienie
całej redakcji Gazeta.pl na pracę
zdalną, inwestycje w promocję
cyfrowych subskrypcji

Burda Media Polska
zwolnienie ok. 50 osób, czasowe
obniżenie wynagrodzeń o maks.
20%, zmiana struktury
organizacyjnej wydawnictwa,
oferta darmowej dostawy
wybranych tytułów

RASP
zwolnienia grupowe obejmujące
6% pracowników (ok. 90 osób),
zmniejszenie objętości
„Newsweeka”, wprowadzenie
płatnego dostępu do treści online
„Faktu”

ZPR
rezygnacja z wydawania „Zdrowia”,
„Podróży” i „Żagli”, zwolnienia
dziennikarzy, obniżenie
wynagrodzeń do 20% przez 6
miesięcy w części mediów, „SE”
łączy redakcje offline i online

Bauer

A poza tym…

zamknięcie w sumie 34 tytułów
prasowych, zwolnienie w sumie
kilkudziesięciu osób, obniżka
wynagrodzeń o 20% u niektórych
współpracowników

„Rzeczpospolita” i „Polityka”
zmniejszają objętość, Polska Press
obniża wynagrodzenia, Edipresse
zwalnia, „Wprost” przenosi się do
internetu, niemal wszyscy promują
cyfrowe wydania
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A więc bum czy boom?
TO, RZECZ JASNA, ZALEŻY…

Ani bum, ani boom. Po prostu przyspieszony kurs cyfrowej transformacji
Mimo różnic co do wpływu COVID-19 na funkcjonowanie mediów, nasi respondenci z obu kategorii w jednym
byli zgodni. Pandemia w znaczący sposób przyspieszyła proces digitalizacji rynku medialnego ze wszystkimi tego
przyspieszenia konsekwencjami.
Krótkoterminowo, znaczna część mediów dotkliwie odczuje skutki epidemii (spadek przychodów).
Długoterminowo, koronawirus będzie potężnym bodźcem ekonomicznym i społecznym do redefinicji modeli
biznesowych mediów w Polsce. Ten kto, będzie potrafił dostosować się do nowej rzeczywistości, ma szansę na
rozwój. Pozostałych, prędzej czy później, czeka bolesne bum.
Innymi słowy, cyfryzacja albo śmierć.
© Lighthouse
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Ewolucja na dopalaczach zamiast rewolucji
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU MEDIÓW WYWOŁANE PRZEZ COVID-19

1

2

#agonia prasy drukowanej

#zmiana sposobu pracy

migracja czytelników do internetu,
rosnące koszty produkcyjne,
problemy z dystrybucją, spadek
wpływów reklamowych

#wzrost roli form video

#kierunek „eksperckość”

praca zdalna, rozwój kompetencji
multimedialnych, poszerzenie
zakresu ekspertyzy, presja na
produktywność

szybkość, autentyczność i
emocjonalność przekazu kosztem
jakości (formy) materiałów w
każdym rodzaju mediów

więcej treści zawierających
pogłębioną, racjonalną analizę
rzeczywistości kosztem pogoni
za newsem

3
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Co nas czeka w najbliższych latach?
NASI RESPONDENCI POZOSTAJĄ UMIARKOWANYMI OPTYMISTAMI ☺

Przyspieszenie digitalizacji
kontentu i biznesu

Od czytelnika, widza,
słuchacza do „użytkownika”

•

paywall jako rynkowy standard

•

•

druk jako dodatek premium do wersji
online

inwestycja w budowę marki i jej
wiarygodność

•

•

konieczność zapewnienia jakościowych i
unikalnych treści w trudnych
ekonomicznie warunkach

intensyfikacja działań e-commerce i
marketing internetowy

•

rozwój cyfrowych platform pozwalających
generować przychody (np. eventy online)

zaawansowana analiza zachowań i potrzeb
użytkowników (lojalizacja, cross-selling)

•

•

bardziej „zwinne” modele zarządzania
mediami

większa kreatywność w zakresie form
reklamowych

•

próby dotarcia do młodszych generacji

•

optymalizacja kosztów

•

WIARYGODNOŚĆ

RYWALIZACJA O UWAGĘ
© Lighthouse

Dalsza fragmentaryzacja
rynku mediów
•

powstawanie nowych, niszowych
projektów internetowych o charakterze
specjalistycznym, branżowym
zakładanych przez dziennikarzy

•

spadek zasięgów mediów
mainstreamowych wynikający również z
coraz większego udziału treści płatnych

•

zmiany w alokacji budżetów reklamowych

NOWE TECHNOLOGIE
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Co z tego wynika dla PR-owców?
WYGLĄDA NA TO, ŻE PRACY BĘDZIE WIĘCEJ

1

2

3

Rozwój nowych kompetencji

4

budowanie relacji online z dziennikarzami, dalsza
digitalizacja kontentu biznesowego

Jakość treści medialnych
wysoki standard przygotowywanych treści, materiały na
wyłączność, rosnąca rola SEO, utrzymanie dostępności
ekspertów firmowych, zaspokojenie zapotrzebowania
zapotrzebowanie na prognozy, trendy, nowe strategie

5

Budżet na płatną współpracę
efektywność i kreatywność (ROI), wykorzystanie nowych
formatów współpracy, większe wykorzystanie zasięgów
organicznych kanałów społecznościowych mediów do
promocji kontentu firmowego

© Lighthouse
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E-Networking
efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych w
budowaniu relacji i komunikacji z dziennikarzami (przede
wszystkim LinkedIn i Twitter) oraz eventów online

Inwestycja w media własne
budowa i efektywne zarządzanie całym ekosystemem
mediów własnych (strona www, kanały społecznościowe,
blogi, podcasty, etc.) od strony tworzenia angażujących
treści i ich dystrybucji do interesariuszy

Rosnąca presja społeczna na biznes
autentyczność i wiarygodność, spójność słów i czynów
(BE-DO-SAY), realizacja i komunikacja działań CSR-owych
mocno osadzonych w wartościach i strategii biznesowej
firmy
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Serdecznie dziękujemy
TAKŻE, A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM NASZYM RESPONDENTOM

MEDIA

BIZNES

•

Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita

•

Magdalena Biedrzycka-Doliwa, Deloitte

•

Cezary Szymanek, RP.PL

•

Piotr Chełmiński, Profim

•

Andrzej Matuszyński, Eurozet

•

Anna Papka, Shell

•

Maciej Wośko, Gazeta Bankowa

•

Mikołaj Piotrowski, Nielsen

•

Marcin Szypszak, TVP Info

•

Marzena Smolińska, Medicover

•

Wojciech Szeląg, Polsat News

•

Marzena Woźna, Danone

•

Ewa Dzienis, Polsat News

•

Monika Wszeborowska, LPP

•

Lesław Kretowicz, ISBNews

•

Anna Załuska, TEVA

•

Paweł Pilarczyk, IT Biznes

Przy poszukiwaniu informacji nt. zmian
w mediach korzystaliśmy m.in.
z materiałów opublikowanych w serwisie
wirtualnemedia.pl oraz w magazynie Press
Pełny raport będzie wkrótce dostępny na
stronie www Lighthouse (www.lhse.pl)
W razie pytań dotyczących treści
prezentacji, zapraszamy do
bezpośredniego kontaktu
www.lhse.pl
www.linkedin.com/company/lighthousepolska/

www.facebook.com/Lighthouse.Polska
www.lhse.pl/podcasty
YouTube: Studio Lighthouse
© Lighthouse
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