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Ranking firm PR wg Fee income, w mln zł, za 2013 r.
LP.
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zatrudnionych
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w ramach innych
umów w 2013
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Główni klienci w 2013 roku

1 Partner of Promotion Sp. z o.o.

15.5

53

17

Procter & Gamble, Union Investment, AMD, Toshiba,
Polski Bus

2 MSLGROUP Sp. z o.o.

10.5

41

30

Canal + Cyfrowy S.A. / ITI Neovision Sp. z o.o.,
Centrum Zarządzania Onkologią Sp. z o.o., Akzo Nobel
Decorative Paints Sp z o.o., LG Electronics Polska
Sp. z o.o., Discovery Polska Sp. z o.o.

3 Grayling Poland Sp. z o.o.

7.9

31

3

Kapsch, Bristol-Myers Squibb, Mars, GE Europe,
Wrigley

4 Hill+Knowlton Strategies

7.1

31

9

Lidl, Microsoft, Facebook, Boeing, Teva

5 Walk

5.8

24

31

Nikon, Adamed, Carlsberg, T-mobile, PZU

6 Grupa On Board Sp. z o.o.

5.3

34

9

Diageo Polska, Coca-Cola, SCA Hygiene, Becton
Dickinson, TESCO (Polska)

7 Martis CONSULTING Sp. z o.o.

4.9

21.8

10

Grupa LOTOS SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA,
KGHM SA, Boryszew SA, JW Construction Holding SA

8 Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE
CONSULTANTS

4.7

4

16

Coca-Cola Poland Services, Getin Noble Bank,
Mondelez Polska (b. Kraft Foods Polska),
Pernod Ricard Polska, Sygnity

9 Multi Communications

4.6

23

12

ING Życie, DB Schenker, Ceramika Paradyż,
Reckitt Benckiser, PKO BP

3.7

19

24

McDonald's Polska Sp. z o.o., Procter and Gamble DS
Polska Sp. z o.o., Lotte Wedel Sp. z o.o.,
Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Kruk S.A.

10 24/7Communication Sp. z o.o.

11 Lighthouse Consultants S z o.o. Sp. k.

3.7

11

11

PKN Orlen, Pfizer, Getin Bank, Dr. Oetker,
Orlen Upstream

12 Solski BM Sp. z o.o.

3.7

11

10

Lufthansa, Amrest, Airbus, Henkel, SMYK

13 Vision Group Sp. z o.o. S.K.A.

3.2

9

6

Novartis, ENEA, Instytut Lecha Wałęsy, CIMA, F-Secure

14 NBS Communications

3.2

5

6

Orange (Francja), Goldman Sachs, Ronson
Development, Eurocash, Michelin Polska

15 TBT i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k.

3.1

5.3

0.5

dane poufne

16 Alert Media Communications
Sp. z o.o.

3.1

20

10

Nutricia, Kompania Piwowarska Totalizator Sportowy,
Mondelez, Goodyear

17 Profile sp. z o.o.

3.1

15

12

DOZ S.A., Instytut Badań Edukacyjnych, Agencja
Rozwoju Przemysłu, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, PGE EJ 1 Sp. z o.o.

18 ITBC Communication Sp. z o.o.

2.1

13.83

3

Motorola Solutions Polska Sp. z o.o., Rank Progress
S.A., AB S.A., Epicor Software Sp. z o.o., Hitachi Data
Systems (Polska) Sp. z o.o.

19 HEADLINES PORTER NOVELLI

2.1

4

4

MasterCard Europe Sprl., Arena Media
Communications Sp. z o.o., Mead Johnson Nutrition
(Poland) Sp. z o.o., Medi System Sp. z o.o.,
Emerson Process Management Power

20 Genesis PR

2.0

10

5

BLACK RED WHITE, FAMUR SA, InPost / Integer.pl,
Grupa Selena, Metrostav

21 Neuron Agencja Public Relations
Sp. z o.o.

1.5

10

5

Netia SA, Siemens Enterprise Communications
Sp. z o.o., MiTAC Intrenational Corporation,
Benefit Systems SA, ZyXEL Communications

22 Planet PR Łukasz Wilczyński

0.5

8

5

Axis Communications, ZT Bielmar, Maxell, PhysioControl, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
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Co wynika
z rankingu?
Możemy już poznać wyniki corocznego rankingu największych
w Polsce agencji PR. W tegorocznej
edycji wzięło udział 27 agencji PR,
w tym 26 zrzeszonych w Związku
Firm Public Relations oraz jedna
spoza związku. Ranking opracowała firma doradcza Grupa Strategia.
Wzorem ubiegłego roku, jednym z kryteriów pozycjonowania
firm PR w rankingu, była klasyfikacja przeprowadzona w oparciu
o wartości fee income. Dla potrzeb
rankingu zdefiniowano pojęcie „fee
income” jako różnicę między przychodem netto ze sprzedaży usług
a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, takimi jak zakup powierzchni reklamowej, zakup produkcji materiałów reklamowych,
transport, catering, wynajem hoteli,
sal i sprzętu, obsługa akcji promocyjnych, wynajem osób prowadzących, monitoring mediów itp.
Zestawienie wyników rankingu
(wzięły w nim udział 22 agencje),
według fee income za 2013r przedstawia tabela „Ranking PR wg Fee
income w mln zł za 2013 r”.
W celu potwierdzenia wiarygodności informacji przekazanych w ankietach przez agencje biorące udział
w rankingu, w wybranych losowo
agencjach przeprowadzono audyt
potwierdzający dane finansowe.
Łączny wynik fee income za 2013r,
22 agencji PR wyniósł 101,3 mln zł.
Wartość fee income agencji, które
znalazły się w pierwszej trójce rankingu wyniosła 33,9 mln zł, co stanowi 33,4% wartości ogółem. Z kolei
suma fee income pierwszych pięciu
agencji wyniosła blisko 46 % wartości
ogółem, a to wskazuje na tendencję
spadkową w stosunku do wyników
TOP 5 z roku ubiegłego. Na uwagę
zasługuje ponad dwukrotny wzrost
wartość fee income ( 15,5 mln zł),
agencji która znalazła się na pierwszej
pozycji rankingu, w stosunku do wyników z roku 2012. Najniższy wynik
fee income uległ natomiast spadkowi
i wyniósł 0,5 mln zł, dla porównania
w roku ubiegłym wynosił 1,4 mln zł.
Poprawie uległ natomiast średni wynik fee income wszystkich badanych
agencji PR, który w 2013r osiągnął
wartość 4,6 mln zł.
Dziewięć agencji z rankingu
osiągnęło wynik fee income przekraczający średnią. Biorąc pod uwa-

gę kryterium fee income, listę najlepiej zarabiających firm PR otwiera
Partner of Promotion Sp. z o.o. z fee
income w wysokości 15,5 mln zł.
Dalej kolejno: drugie miejsce zajęła
agencja MSLGROUP Sp. z o.o. z fee
income o wartości 10,5 mln zł, na
trzecim miejscu znalazła się agencja
Grayling Poland Sp. z o.o. z fee income w wysokości 7,9 mln zł, czwarte
miejsce to agencja Hill + Knowlton
Strategies z wynikiem 7,1 mln zł.
Drugim kryterium rankingu
była wartość przychodów netto
ze sprzedaży usług, przy czym
część agencji zgłosiła chęć udziału w rankingu według obu kryteriów, część według jednego z nich.
Podobnie jak w przypadku kryterium fee income, w rankingu
według przychodów ze sprzedaży
wzięły udział 22 agencje. Wyniki,
które również podlegały audytowi
na podstawie weryfikacji sprawozdań finansowych, prezentuje tabela „Zestawienie firm PR wg przychodów netto ze sprzedaży usług,
w mln zł za 2013 r”.
Łączny przychód netto ze sprzedaży usług 22 agencji biorących
udział w rankingu wyniósł w 2013 r
189,3 mln zł, co wskazuje że średni
przychód netto agencji biorących
w nim udział to 8,6 mln zł.
Podobnie jak w przypadku kryterium fee income pierwsze miejsce,
według wartości przychodów zajęła
agencja Partner of Promotion Sp.
z o.o. Jako pozytywną tendencję
należy wskazać fakt, że aż dziewięć
firm biorących udział w rankingu,
osiągnęło wartość przychodów
netto ze sprzedaży usług na poziomie przekraczającym 10,0 mln
zł. W ubiegłym roku były to tylko
pierwsze cztery agencje. Ich wartość
przychodów netto stanowi aż 72,5%
wartość przychodów wszystkich
agencji biorących udział w rankingu.
W roku 2013 agencje z pierwszej
czwórki znacznie poprawiły wynik
przychodów netto ze sprzedaży
usług. I tak drugie miejsce zajęła agencja Walk z wynikiem 17,6
mnl zł, trzecie to agencja Havas
PR z wynikiem 14,1 mln zł, natomiast czwarte miejsce z wynikiem
12,7 mln zł zajęła agencja Multi
Communications.
Firma Audytorska
Grupa Strategia

ynek kapitałowy nieustannie
weryfikuje działania spółek
notowanych na giełdzie
i komunikacja z nim ma kluczowe znaczenie. Agencje PR
i komunikacyjne kreują reputację,
budują wiarygodność i zaufanie,
wpływając na postrzeganie spółki
wśród inwestorów i akcjonariuszy. Profesjonalnie realizowana
strategia i polityka informacyjna
buduje wartość firmy, a zrozumienie dla podjętych działań to
klucz do sukcesu. — Janusz R.
Guy, prezes zarządu Sygnity

C

oraz więcej firm stawia na
partnerską i długofalową
współpracę z agencją PR-ową,
która jest doradcą w zakresie
strategicznych kierunków
komunikacji firmy, jak również
wspiera organizację w bieżących działaniach PRowych.
Taka współpraca umożliwia
bardziej kompleksowe podejście do komunikacji. Dlaczego?
Agencja PR wnosi spory bagaż
własnych doświadczeń i stanowi
zewnętrzne oko, które jest
w stanie z innej perspektywy
spojrzeć na wyzwanie komuni-

kacyjne. — Marta PokutyckaMądrala, Dyrektor Komunikacji
Korporacyjnej ING Życie,
Rzecznik Prasowy ING Życie
i ING PTE

W

Netii wszystkie działania
public relations są ściśle
powiązane z celami biznesowymi
firmy. Zintegrowana komunikacja, a tylko taka jest skuteczna,
jest prawdziwym wyzwaniem,
zadań jest więcej i są złożone.
Dlatego agencja pracująca
z nami, musi, po pierwsze, być
doradcą biznesowym, a po drugie, samodzielnie i odpowiedzialnie prowadzić projekty. — Karol
Wieczorek, rzecznik prasowy
Netia SA

P

o ponad 20 latach działalności agencji PR w Polsce,
nie widać już różnic pomiędzy
poziomem public relations tutaj
a na Zachodzie. Na bieżąco
śledzicie światowe trendy. Co
więcej, polskie agencje cechuje
śmiałe, innowacyjne spojrzenie.
W 2013 roku rozpoczęliśmy
współpracę w Polsce z partnerem
myślącym strategicznie, któremu

powierzyliśmy wszystkie nasze
kanały oraz komunikację korporacyjną. — Richard Pembroke,
Discovery Networks

W

spółpracując z podwykonawcami doceniamy
w szczególności te agencje
PR, które tworzą rozwiązania
dopasowane do naszej strategii,
aktywnie poszukują możliwych
rozwiązań i narzędzi przynoszących dodatkową wartość, agencji
mających doświadczenie nie tylko
w relacjach z mediami, ale także
szerokim gronem interesariuszy.
— Marta Szulc, Medical Public
Affairs Manager, Nutricia Polska
Sp. z o.o

N

a znaczeniu zyskuje dziś
komunikacja 360, która
rozszerza tradycyjną rolę PR.
Prowadzone działania mają coraz
częściej strategiczne znaczenie
dla wizerunku i koncentrują
się na zapewnieniu spójności
wszędzie tam, gdzie pojawiają się
informacje o firmie, w tym m.in.
w komunikacji wewnętrznej,
mediach, reklamie, internecie,
a także w działaniach CSR

— Tomasz Leleno, PR Manager
Grupy Adamed

O

becnie działania CSR coraz
częściej stają się kluczowym elementem strategii firm.
Dlatego tak ważne jest, aby
wszelkie aktywności realizowane na tym polu były spójne z
profilem i działalnością firmy
oraz angażowały jak najszersze
grono interesariuszy. Przykładem
może być program „STOP
Marnotrawstwu” Carrefour
Polska, który angażuje zarówno pracowników sklepów,
centralę firmy, jak i klientów
sieci, dostawców, etc. — Maria
Cieślikowska, Dyrektor Biura
Komunikacji Zewnętrznej i PR,
Carrefour Polska

D

obra agencja PR jest równorzędnym partnerem PR
menedżera w formułowaniu
i wdrażaniu strategii komunikacji. W przypadku marek o dużej
rozpoznawalności, oferujących
produkty i usługi, cieszące się
znacznym zainteresowaniem
rynku i mediów, agencja musi
zaoferować zespół doświadczo-

Zestawienie firm PR wg przychodów netto ze sprzedaży usług,
w mln zł, za 2013 r.
LP.

Agencja

Przychody netto
ze sprzedaży
usług w 2013
roku, w mln zł

Średnioroczna
liczba osób
zatrudnionych
na umowę
o pracę w 2013
roku

1 Partner of Promotion
Sp. z o.o.
2 Walk
3 Havas PR Warsaw
4 Multi Communications

36.4

53

17.6
14.1
12.7

24
42
23

5 MSLGROUP Sp. z o.o.

12.5

41

6 Grayling Poland Sp. z o.o.

12.5

31

7 Marketing & Communications
Consultants Sp.J.

10.7

13

8 Grupa On Board Sp. z o.o.

10.6

34

9 Hill+Knowlton Strategies
10 Lighthouse Consultants S z o.o.
Sp. k.
11 Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE
CONSULTANTS

10.2
6.1

31
11

5.7

4

12 Solski BM Sp. z o.o.
13 HEADLINES PORTER NOVELLI

5.2
4.6

11
4

14 Profile sp. z o.o.

4.6

15

15 Alert Media Communications
Sp. z o.o.
16 FleishmanHIllard
17 ITBC Communication Sp. z o.o.

4.4

20

4.2
4.0

19
13.83

18 Monday Public Relations
sp. z o.o. sp.k.
19 Vision Group
Sp. z o.o. S.K.A.
20 Telma Agency Communications
Sp. z o.o.

3.9

19

3.7

9

2.6

11

21 Neuron Agencja Public Relations
Sp. z o.o.

1.6

10

22 Planet PR Łukasz Wilczyński

1.4

8

Średnioroczna
Główni klienci w 2013 roku
liczba
konsultantów
zaangażowanych
w ramach innych
umów w 2013
roku
17
Procter & Gamble, Union Investment, AMD, Toshiba,
Polski Bus
31
Nikon, Adamed, Carlsberg, T-mobile, PZU
10
Samsung, Energa, Google, Orange, Novartis
12
ING Życie, DB Schenker, Ceramika Paradyż, Reckitt
Benckiser, PKO BP
30
Canal + Cyfrowy S.A. / ITI Neovision Sp. z o.o.,
Centrum Zarządzania Onkologią Sp. z o.o.,
Akzo Nobel Decorative Paints Sp z o.o., LG Electronics
Polska Sp. z o.o., Discovery Polska Sp. z o.o.
3
Kapsch, Bristol-Myers Squibb, Mars,
GE Europe, Wrigley
5
GlaxoSmithKline, Związek Pracodawców Przemysłu
Piwowarskiego, Europejski Fundusz Leasingowy,
Provident, Polska Izba Mleka
9
Diageo Polska, Coca-Cola, SCA Hygiene, Becton
Dickinson, TESCO (Polska)
9
Lidl, Microsoft, Facebook, Boeing, Teva
11
PKN Orlen, Pfizer, Getin Bank, Dr. Oetker,
Orlen Upstream
16
Coca-Cola Poland Services, Getin Noble Bank,
Mondelez Polska (b. Kraft Foods Polska),
Pernod Ricard Polska, Sygnity
10
Lufthansa, Amrest, Airbus, Henkel, SMYK
4
MasterCard Europe Sprl., Arena Media
Communications Sp. z o.o., Mead Johnson
Nutrition (Poland) Sp. z o.o., Medi System Sp. z o.o.,
Emerson Process Management Power
12
DOZ S.A., Instytut Badań Edukacyjnych,
Agencja Rozwoju Przemysłu,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
PGE EJ 1 Sp. z o.o.
10
Nutricia, Kompania Piwowarska, Totalizator Sportowy,
Mondelez, Goodyear
10
Energa, Philips, HP, Baxter, BNP Paribas Real Estate
3
Motorola Solutions Polska Sp. z o.o., Rank Progress S.A.,
AB S.A., Epicor Software Sp. z o.o., Hitachi Data Systems
(Polska) Sp. z o.o.
0
ASUS, Intel Technology, Huawei, Schneider Electric,
T-Mobile
6
Novartis, ENEA, Instytut Lecha Wałęsy,
CIMA, F-Secure
9
Inter IKEA Centre Polska S.A., Atlas SP. z o. o.,
Czerwona Torebka S.A., Novaplast Plastik San. ve Tic.
A.Ş., PPL - P.P. "Porty Lotnicze"
5
Netia SA, Siemens Enterprise Communications
Sp. z o.o., MiTAC Intrenational Corporation,
Benefit Systems SA, ZyXEL Communications
5
Axis Communications, ZT Bielmar, Maxell,
Physio-Control, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Świętokrzyskiej

nych konsultantów, których
dziennikarze i inni interesariusze
darzą szacunkiem, zaufaniem
i sympatią. Zespół agencyjny
powinien być otwarty na nową
wiedzę, elastyczny i samodzielny.
— Piotr Papaj, Kierownik ds. PR,
Rzecznik Prasowy, Sony Europe
Limited, (Sp. z o.o.) Oddział
w Polsce

U

ważam, że współpraca
z agencją PR powinna być
oparta na partnerskich relacjach.
Traktowanie konsultantów jako
zleceniobiorców wykonujących
poszczególne zadania uniemożliwia wspólne określanie celów
i ich skuteczną realizację.
W naszym przypadku agencja
ITBC Communication ma wpływ
na budowę strategii komunikacyjnej i razem z nami pracuje
na rozwój firmy. — Sylwester
Derda, Marketing Manager
Baltics & SEE w Veeam Software

O

sobiście uważam, że dobry
zespół PR powinien składać
się zarówno z zespołu wewnątrz
firmy, choćby jednej osoby, jak i
zespołu doradców zewnętrznych.
To między innymi dlatego współpracujemy z agencją Havas, która
zapewnia nam dostęp do najlepszych konsultantów. Synergia
wynikająca z działań obu
zespołów, w moim przekonaniu
zapewnia najlepsze wyniki.
— Olaf Krynicki, rzecznik prasowy Samsung

D

ziś, by zasłużyć na uwagę
odbiorcy, poza cechami
produktu konieczne jest komunikowanie wartości ponadczasowych. Opowiedzenie ciekawej
historii i kreatywne sposoby
dotarcia do odbiorcy to wyzwania
dla współczesnego PR-u.
We współpracy z agencją bardzo
ważne jest zrozumienie potrzeb
klienta. Cenne są długoterminowe relacje, które pozwalają
osiągnąć odpowiedni efekt.
— Grzegorz Filipek, Dyrektor
ds. Marketingu OKNOPLAST

A

gencje PR mają spojrzenie
z dystansu, którego często
nie mają ludzie wewnątrz firmy,
a to jest fundamentalne. Ważne
jest także to, kiedy pracownicy
agencji myślą pozytywnie i są nakierowani na kreację i innowację,
a ich działania cechuje odpowiedzialność. Podejmowanie
akcji opartych na znajomości
rynku PR daje firmie przewagę konkurencyjną i buduje jej
relacje z otoczeniem. A zaufanie
interesariuszy pozyskane dzięki
konsekwentnie prowadzonym
działaniom komunikacyjnym
jest w dzisiejszych czasach nie do
przecenienia — Jacek Michalak,
wiceprezes zarządu ds. rozwoju,
Grupa Atlas.

W

spółpraca z zewnętrznymi
ekspertami w zakresie
PR stanowi cenne uzupełnienie
działań podejmowanych przez
biuro komunikacji korporacyjnej.
Dzięki takiemu wsparciu zyskujemy przede wszystkim niezależną
ocenę podejmowanych przez nas
działań. W komunikacji często
pojawia się konieczność szybkiego reagowania na wiele wyzwań
jednocześnie. Zewnętrzne spojrzenie na dany aspekt pomaga
w nabraniu dystansu i ułatwia
kompleksowe podejście do
problemu. — Tomasz Fill,
Dyrektor Biura Komunikacji
Korporacyjnej PKN ORLEN S.A.

A

gencję PR staramy się traktować jako naszego partnera
— wspólnie pracujemy na sukces
naszej firmy. Dlatego tak istotne

przy wyborze Planet PR było ich
zrozumienie specyfiki produktu,
profesjonalizm, zaangażowanie, najwyższy poziom obsługi.
Niezwykle ważny jest dobry kontakt na linii firma — agencja PR.
Nie można też zapomnieć o mierzalnych efektach tej współpracy,
przekładających się na wzrost
sprzedaży. — Agnieszka Mikrut,
PR & Marketing Manager,
Axence Sp. z o. o. Sp. K.

K

omunikacja nabrała
nowego wymiaru — digitalizacja mediów i siła mediów
społecznościowych stawia przed
wszystkimi stronami ogromne
wyzwania. Agencje PR w tej
nowej rzeczywistości powinny
po części przejmować funkcje
agencji kreatywnych i social
mediowych. Niestety wśród
większości marketerów wciąż
panuje przekonanie, że działania
PR są tzn. „wisienką na torcie”.
Uważam, że dzisiaj nie wystarczy
dokładanie narzędzi PR
do istniejących strategii, często
projekty w całości powinny
być prowadzone przez agencje
PR. — Anetta Gołda, Brand PR
Manager, Grupa Żywiec

D

ziś komunikacja marek
wymaga myślenia o niej
jako o zintegrowanej całości, a nie
zbiorze różnych, niepowiązanych
ze sobą działań. W tym nowym
podejściu agencja musi być
partnerem, wspierającym firmę
w zidentyfikowaniu jej potrzeb
komunikacyjnych w kontekście
celów biznesowych i w skutecznej
realizacji zaplanowanych działań.
— Anna Szymczyk, Marketing
Communications & PR Manager,
Schneider Electric

N

owe media ogromnie
przyspieszyły przepływ
informacji pomiędzy PR-owcami
w firmach a dziennikarzami.
Nie do przecenienia jest w tym
procesie rola agencji PR, która
nie tylko odciąża działy marketingu i PR w codziennej pracy,
ale potrafi podjąć działania
z pozycji zewnętrznego partnera,
które trafiają tam, gdzie firma
samodzielnie nie jest w stanie
skutecznie dotrzeć." — Justyna
Forystek, communication manager, Infovide-Matrix S.A. i GK
Infovide-Matrix

W

spółpraca z dobrą agencją
PR niesie wyraźne korzyści. Dotyczy to m.in. dostępu do
know how szerokiego zespołu
ekspertów. Brak też ryzyka
związanego z nieobecnością pracownika — współpracujemy
z zespołem, a nie pojedynczą osobą. Co ważne, agencja PR patrzy
na postawione przed nią zadania
z dystansu, co często pomaga
w ich rozwiązaniu.” — Anna
Bielińska, Dyrektor ds.
Marketingu i Komunikacji
Korporacyjnej, ACTION S.A.

I

nternet oraz media społecznościowe, z uwagi na swój demokratyczny i otwarty charakter,
zmieniły rolę klasycznych działań
PR. Nowoczesne media wymagają nowoczesnego podejścia,
szczególnie, jeśli mówimy o branży IT. W dzisiejszych czasach do
odbiorcy i klienta trzeba docierać
w sposób bezpośredni, podejmować dialog w czasie rzeczywistym,
wchodzić w interakcję
w kanałach, z których sam korzysta. Blogi, Twitter i LinkedIn stają
się kanałami równie ważnymi
w komunikacji firm z segmentu
B2B, jak tradycyjne media.
— Anna Szymańska, dyrektor
marketingu w firmie
EMC Poland

