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WSTĘP
Szanowni Państwo,

ADAM
JAROSZ
PREZES ZFPR

Związek Firm Public Relations prezentuje najnowszy raport branżowy
dotyczący sektora PR w Polsce. W imieniu własnym i naszej organizacji
zachęcam do lektury. Jest to raport wyjątkowy, opracowany
w bezprecedensowym czasie spod znaku „covid”. Zestawienie obejmuje
dane i informacje oraz analizy i opnie z dwóch okresów: roku 2019, który,
jak pokazuje ranking agencji PR wg fee income, był dobry i efektywnie
wykorzystany oraz bieżącego roku, jaki dotknął i przyniósł wyzwania dla
praktycznie każdego sektora gospodarki, w tym branży PR.
W rankingu przychodowym łączna wartość usług PR za rok 2019 dla firm
ujętych w zestawieniu wyniosła 132 mln 640 tys. zł. Agencje
sklasyfikowano według wartości fee income, która została zdefiniowana
jako przychody całkowite pomniejszone o koszty zewnętrzne
bezpośrednio związane z wykonywaniem projektów, czyli jako suma
opłat i prowizji od klientów na rzecz agencji za ich pracę własną.
Bardzo gratuluję liderom zestawiania i życzę sukcesu wszystkim
uczestnikom rankingu. Pojawiły się w nim po raz pierwszy także nowe
agencje, w tym średnie i mniejsze, co jest dobrą prognozą dla samego
narzędzia, jakim jest klasyfikacja przychodowa. Ranking ma prezentować
zweryfikowane dane o skali i dostępnej ofercie profesjonalnych usług
PR, a w tym sensie służyć integralności oraz przejrzystości naszej branży.
Ranking prezentuje obraz sytuacji w przededniu zmiany, jaka wpłynęła
na życie i biznes nas wszystkich. Jest pewnego rodzaju „stop-klatką”
i pozostanie punktem odniesienia na dłużej, do analiz i prognoz wzrostu
oraz odbudowy rynku.
Jednocześnie, bardzo budujące jest także to, co wynika z badań, jakich
wyniki są w Raporcie również omówione. Nasz sektor ma na siebie
pomysł i wie, jakie wyzwania stoją przed firmami i organizacjami
klientów. Rozumie też, jak wspierać ich cele w zmienionej rzeczywistości.
W badaniu zrealizowanym w ostatnich dniach lipca, aż 70%
ankietowanych przedstawicieli związkowych firm PR ocenia
perspektywę rozwoju własnej agencji za raczej dobrą lub bardzo dobrą
(odpowiednio: 60% i 10% wskazań).
Powyższy wynik jest zatem potwierdzeniem czy przypieczętowaniem
trendu optymizmu. Oczywiście pandemia wpłynęła na praktycznie
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wszystkie sektory gospodarki, a PR nie jest wyjątkiem. Jednak
w badaniach podłużnych realizowanych przez Związek od początku
kryzysu (cztery fale, od marca do czerwca), poziom nastrojów i ocena
sytuacji biznesowej wśród ekspertów firm związkowych stale rosły.
Jakie przesłanki stoją za taką postawą? Co ma wspierać wzrost
i odbudowę biznesu? Nie ma tu niespodzianek. Bardziej niż kiedykolwiek
szefowie firm PR stawiają na dywersyfikację usług, zarówno w sensie
penetracji różnorodnych sektorów reprezentowanych przez klientów, jak
i w ujęciu własnych kompetencji: strategii, technik oraz narzędzi
i kanałów komunikacji dostępnych w pełnym spektrum usług PR.
Drugim czynnikiem będzie „kultura elastyczności”, czyli stała zdolność
adaptacji do zmiennych warunków funkcjonowania.
O tym wszystkim możemy przeczytać na kolejnych stronach niniejszego
Raportu PR, przygotowanego przez Związek. To jednak nie wszystko. Za
moment wkraczamy w nowy, 2021 rok. Nie wiemy, czy będzie to okres
COVID czy post-COVID. Wiemy natomiast, że ten kolejny rok należy
PR-owo świetnie zaplanować, tak aby we współpracy z organizacjami
klientów realizować cele komunikacji efektywnie wspierające biznes.
Bazując na własnych doświadczeniach oraz korzystając z ekspertyz
partnerów zewnętrznych, już 27 i 28 sierpnia 2020 zapraszamy na
kolejną konferencję edukacyjną ZFPR. Pod hasłem „PR 2021. Challenge
accepted!” przyjrzymy się i omówimy kluczowe aspekty budowania
efektywnych strategii komunikacji i zarządzania reputacją w roku 2021.
Warto dołączyć do tego wydarzenia. Jego program i moduł rejestracji
dostępne są na stronie zfpr.pl, podobnie jak elektroniczna wersja
niniejszego Raportu. Serdecznie zapraszam.
Z poważaniem i pozdrowieniem,
Adam Jarosz
Prezes ZFPR
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RANKING AGENCJI PR WG FEE INCOME ZA 2019 ROK

Szanowni Państwo,
niniejszy raport przedstawia wyniki rankingu przeprowadzonego na zlecenie Związku Firm Public
Relations, dotyczącego agencji PR, opracowane na podstawie kryterium fee income osiągniętego w 2019
roku.
W ramach realizacji projektu „Ranking agencji PR wg: fee income - 2019” przeprowadzono dziesięć
audytów, dla wybranych losowo agencji PR. Audyty przeprowadzono pod kątem weryfikacji informacji
i danych przekazywanych w formie kwestionariuszy przez te firmy.
Agencje PR biorące udział w rankingu zobowiązane były do wypełnienia kwestionariuszy, zawierających
następujące dane:
• wielkość przychodów netto ze sprzedaży usług w tys. zł w 2019 r.
(zgodnie z Rachunkiem Zysków i Strat);
• wartość wskaźnika fee income za 2019;
• pięciu z dziesięciu głównych klientów agencji w 2019 roku;
• średnioroczną liczbę osób zatrudnionych w agencji w 2019 roku
(umowy o pracę oraz inne umowy cywilno-prawne).
Audytor przeprowadził weryfikację przedstawionych w kwestionariuszu danych, analizując je pod kątem
wiarygodności i rzetelności. Audyt oparty był o dokumenty i informacje udostępnione przez agencje PR,
w szczególności sprawozdania finansowe i roczne zeznania podatkowe.
Podkreślić należy, że Audytor nie przeprowadził niezależnej weryfikacji prawdziwości, dokładności
i kompletności otrzymanych dokumentów, gdyż nie było to przedmiotem zleconej usługi. W związku
z powyższym nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i kompletność tychże
dokumentów.
Powierzone nam usługi wykonano z zachowaniem zasady należytej staranności i obiektywizmu.

Adam Augustyn Ciuhak
Prezes Zarządu
Strategia Audit
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KOMENTARZ DO WYNIKÓW RANKINGU
W tegorocznej edycji wzięło udział 16 agencji PR w rankingu podmiotów indywidualnych oraz 6 agencji
PR w rankingu grup. Ranking opracowała firma doradcza Strategia Audit sp. z o.o.
Wzorem ubiegłego roku kryterium pozycjonowania firm PR w rankingu, była klasyfikacja
przeprowadzona w oparciu o wartości fee income. Dla potrzeb rankingu zdefiniowano pojęcie fee income
jako przychody agencji pomniejszone o koszty zewnętrzne związane z wykonywaniem projektów dla
klientów jak: zakup mediów, produkcji zewnętrznej, koszty osób niezatrudnionych na stałe
i podwykonawców. Inaczej CF – comissions & fees – czyli suma opłat i prowizji od klientów na rzecz
agencji za jej własne usługi.
Tabela nr 1 przedstawia porównanie wyników ogólnych fee income dla agencji biorących udział
w rankingu pomiędzy prezentowanym rokiem 2019, a rokiem 2018.

TABELA NR 1: PORÓWNANIE ZBIORCZE WYNIKÓW Z ROKU 2018 I 2019
2019

2018

Fee income łącznie dla wszystkich agencji w tys. zł

132 640

144 940

Fee income agencji z pierwszych trzech pozycji w tys. zł

52 500

55 070

% fee income agencji z pierwszych trzech pozycji, w całości fee income

39 , 58%

37 , 99%

% fee income agencji z pierwszych pięciu pozycji, w całości fee income

56 , 63%

51 , 98%

Średni wynik fee income badanych agencji w tys. zł

6 316

6 902

Liczba agencji, które osiągnęły wynik fee income powyżej średniej

8

9

W celu potwierdzenia wiarygodności informacji przekazanych w ankietach przez agencje biorące udział
w rankingu, w wybranych agencjach przeprowadzono audyt potwierdzający dane finansowe. Łączny
wynik fee income za 2019 rok, 16 agencji PR z rankingu podmiotów indywidualnych i 6 agencji PR
z rankingu grup wyniósł 132 640 000 zł. W związku z niniejszym należy wskazać, iż spadek łącznego fee
income w stosunku do roku 2018 wynosi 8,49%. Wartość fee income agencji, które znalazły się
w pierwszej trójce rankingu wyniosła 52 500 000 zł, co stanowi 39,58% wartości ogółem.
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RANKING AGENCJI PR WG FEE INCOME W MLN ZŁ, ZA 2019 ROK
Lp.

Agencja

Fee income
w 2019 roku,
w mln zł

Lp. w
2018
roku

Fee income
w 2018 roku,
w mln zł

Dynamika
fee income
2019/2018 w %

Średnioroczna liczba
osób zatrudnionych
na umowę o pracę
w roku 2019

Średnioroczna
liczba konsultantów
zaangażowanych
w ramach innych form
współpracy w roku 2019

Wynik fee income
w 2019 roku,
w tys. zł na
jednego pracownika

Wartość procentowa
fee income
do przychodów
netto ze sprzedaży
w % w 2019 roku

Główni klienci
w roku 2019

PODMIOTY INDYWIDUALNE
1

MSL

18 , 26

2

18 , 25

0 , 1%

70

8

234 , 10

45%

Netflix, Huawei, Emirates,
Procter & Gamble, Carrefour

2

Hill+Knowlton
Strategies

11 , 35

3

9 , 73

16 , 7%

29

23

218 , 27

63%

Biedronka, Boeing, Facebook,
Huawei, Shell

3

38 Content
Communication

9 , 00

4

8 , 57

5 , 0%

20

13

272 , 73

45%

Grupa Accor, Atlas, Iron Mountain,
Ministerstwo Cyfryzacji,
Restaurant Partner Polska

4

24/7
Communication

7 , 86

6

7 , 77

1 , 2%

29

20

160 , 41

54%

McDonald's, Lidl, T-Mobile,
Sandoz, Toyota

5

d*fusion
communication

4 , 91

8

4 , 63

6 , 1%

5

21

188 , 85

68%

Microsoft, Uber, Samsung,
Cisco, PZU

6

Clue PR

3 , 75

12

2 , 96

26 , 7%

12

11

163 , 04

75%

PayPal, Zalando, UBS, DHL
Express, Schneider Electric

7

NBS
Communications

3 , 36

11

3 , 69

-8 , 9%

4

10

240 , 00

85%

BEST, BNP Paribas Bank
Polska, Eurocash, FOX
Networks, Ronson

8

Linkleaders

3 , 11

10

3 , 71

-16 , 2%

16

8

129 , 58

90%

mBank, SAP, Pracuj.pl,
Fujitsu, JLL

9

Weber Shandwick

2 , 87

13

2 , 81

2 , 1%

10

3

220 , 77

23%

Huawei (marka Honor), Volvo
Buses, Philips, IBM, KFC

Big Picture

2 , 72

N/A

N/A

N/A

4

12

170 , 00

53%

Polpharma, Coca-Cola,
Mondelez Polska, Nestle
Polska S.A. Oddz. Nespresso
w Warszawie, Bacardi-Martini
Polska

11

TBT i Wspólnicy

2 , 62

14

2 , 12

23 , 6%

7

7

187 , 14

79%

N/A

12

Be Communications

2 , 52

N/A

N/A

N/A

7

3

252 , 00

43%

Abbvie, Diageo, Novartis, Polskie
Stowarzyszenie Sprzedaży
Bezpośredniej, Roche

13

Cohn & Wolfe

2 , 14

17

1 , 35

58 , 5%

5

5

214 , 00

75%

Huawei Polska, Paragona,
Polregio, Lexmark, Franklin
Templeton

14

GENESIS PR

1 , 80

15

2

-10 , 0%

6

8

128 , 57

99%

Federacja Przedsiębiorców
Polskich, ROBYG, Europejska
Agencja Wykonawcza ds. MSP
(EASME), Europejska Agencja
Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy (EUOSHA),
Wasz Sklep SPAR

15

Publicis
Consultants

1 , 54

16

1 , 88

-18 , 1%

8

1

171 , 11

41%

Kaufland Polska, PKP
Intercity, Stock Polska,
B/S/H/, Reckitt Benckiser

16

Made in PR

1 , 26

N/A

N/A

N/A

1

14

84 , 00

61%

Castorama Polska, Wiener TU
S.A. Vienna Insurance Group,
Essilor Polonia, Semilac,
Unidevelopment

10

GRUPY
19 , 04

N/A

N/A

N/A

38

33

268 , 17

38%

Amazon Fulfillment Poland,
Amazon Europe Core S.A.R.L.,
3M Service Center EMEA,
Skanska Property Poland,
Skanska Commercial
Development Europe

Walk

15 , 2

1

13 , 07

16 , 3%

41

92

114 , 29

43%

Lotte Wedel, Volkswagen
Group, Adamed, Vision
Express, Netto

3

38 Group

11 , 26

2

10 , 54

6 , 8%

31

13

255 , 91

40%

Grupa Accor, Atlas, Iron Mountain,
Ministerstwo Cyfryzacji,
Restaurant Partner Polska

4

Garden of Words
Group

7 , 15

3

6 , 27

14 , 0%

25

29

132 , 41

65%

Avon, IKEA, Tesco,
Cersanit, AmRest

5

Grupa Lighthouse

5 , 42

5

5 , 06

7 , 1%

10

19

186 , 9

75%

LPP, Huawei, Hewlett-Packard,
Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji, T-Mobile

6

On Board Think Kong

4,5

4

5 , 09

-11 , 6%

30

2

140 , 63

49%

ZT Kruszwica, ASUS, Loreal,
Coca - Cola, Lewiatan

1

Grupa Komunikacja
Plus

2
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KONDYCJA BRANŻY W CZASIE COVID-19
Covidowy kryzys najbardziej dotknął mniejsze agencje.
Branża dąży do powrotu na ścieżkę wzrostu
Związek Firm Public Relations przyjrzał się sytuacji agencji PR w czasie trwania pandemii
Covid-19. Wszystkie agencje odczuwają kryzys, choć gorzej znoszą go mniejsze firmy - tam
doszło do większych redukcji etatów, spadku przychodów i utraty klientów. W branży panuje
jednak optymizm co do dalszego rozwoju sytuacji - większość firm nie planuje zwolnień, nie
spodziewa się utraty zleceń oraz płynności finansowej.
Mija kolejny, piąty już miesiąc kryzysu wywołanego światową pandemią Covid-19. Dane
makroekonomiczne z Polski pozwalają przypuszczać, że trudna sytuacja wywołana koronawirusem
i powiązanym z nim lockdownem nie poskutkuje drastycznym tąpnięciem w naszej gospodarce, jak
można było się tego spodziewać jeszcze wczesną wiosną.
Z danych GUS wynika, że produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 13,9 proc. w stosunku do maja
oraz o 10 proc. w stosunku do kwietnia. W porównaniu z tym samym miesiącem rok temu zwiększyła się
o 0,5 proc. Spójrzmy jeszcze na handel - tu również są powody do optymizmu. W czerwcu sprzedaż
detaliczna wzrosła o ponad 8 proc. w porównaniu z majem (dane GUS).
Liczby te w określonym stopniu wpływają także na rynek usług mediowych, doradczych
i komunikacyjnych. Związek Firm Public Relations sprawdził, jak koronawirusowy kryzys wpłynął na
branżę usług public relations. Nasze najnowsze badanie kompleksowo opisuje aktualną sytuację branży
profesjonalnej komunikacji oraz przedstawia prognozy dotyczące wyjścia z kryzysu.
Zapytaliśmy zrzeszone w ZFPR firmy m.in. o kondycję finansową i kadrową w okresie trwania pandemii
i o prognozy na przyszłość. W naszej ankiecie przedstawiciele firm PR odpowiedzieli również, jak głęboko
sięgnęły redukcje zatrudnienia.
Wyniki pokazują, że agencje public relations kryzys dotknął, jednak nie możemy mówić o zapaści.
Respondenci przyznali, że choć nie obyło się bez cięć i spadku wpływów, to z nadzieją patrzą
w przyszłość.

Przychody agencji PR: dołek z szybkim odbiciem
Jak wynika z naszego badania, jeśli chodzi o dynamikę przychodów w czasie pandemii, to największe
spadki notują najmniejsze agencje (tj. zatrudniające do 20 osób). W tej grupie firm prawie co piąta
(18 proc.) odnotowała spadek przychodów powyżej 50 proc. Najwięcej małych agencji odnotowuje spadki
przychodów rzędu 10-25 proc.
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W średnich agencjach (21-45 osób) spadki są odczuwane w mniejszym stopniu. Po 38 proc.
przedstawicieli tej grupy firm odpowiada, że przychody spadły w granicach 10-25 proc. lub nie spadły
wcale.
Ponad połowa badanych firm spodziewa się na koniec drugiego kwartału spadku przychodów
w granicach od 10 do 25 proc. Co dziesiąta firma prognozuje utratę więcej niż 50 proc. swoich przychodów
(rok do roku). Optymizmem może napawać informacja, że co czwarta nie spodziewa się strat
przychodów.

SPODZIEWANE SPADKI PRZYCHODÓW W CAŁYM DRUGIM KWARTALE 2020 W UJĘCIU ROK DO ROKU

10%

56%

10%

Bez spadku
Od 10%-25%
25-50%

24%

Więcej

Ilu klientów zrezygnowało z usług PR?
Badanie Związku Firm Public Relations pokazuje, że pod względem struktury klientów kryzysowym
miesiącem dla wielu agencji (38 proc.) okazał się maj. W tym miesiącu firmy straciły lub musiały
ograniczyć zakres współpracy z którymś ze stałych klientów. Statystycznie spotkało to częściej duże
podmioty na rynku.
Najczęściej (63 proc. odpowiedzi) agencje straciły w maju od 10 do 25 proc. obsługiwanych budżetów
komunikacyjnych.
Respondenci naszego badania z optymizmem patrzą jednak w przyszłość - zdecydowana większość (71
proc.) uważa, że w czerwcu redukcje w liczbie klientów ich już nie dotkną. Nieco bardziej sceptycznie do
sprawy pochodzą najmniejsze agencje, gdzie 64 proc. pytanych nie spodziewa się w czerwcu utraty
klientów.
9

Połowa agencji szacuje, że w trakcie całej pandemii straci do 10 proc. stałych umów. Co trzecia jest
jeszcze bardziej sceptyczna (utrata 10-25 proc. klientów).
Najmocniejszy wstrząs agencje pod omawianym względem przeszły w marcu - w tym miesiącu co druga
wskazała, że straciła co najmniej jednego klienta.

Co piąta firma PR już odczuwa kryzys w kieszeni
Pytani o prognozy strat wpływów wywołanych Covid-19, ponad dwie trzecie firm nie przewiduje tego
rodzaju trudności. Finansowe skutki koronawirusa odczuwa co piąta pytana agencja public relations.
Jeszcze większy optymizm panuje, jeśli chodzi o stabilność finansów firmy. Tu aż 80 proc. agencji nie
spodziewa się utraty płynności finansowej. Jedynie 5 proc. agencji zgłasza problem z utrzymaniem się.

KIEDY SPODZIEWASZ SIĘ, ŻE TWOJA FIRMA MOŻE UTRACIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ?

Już odnotowujemy problemy
z płynnością finansową

5%
5%
80%

10%

Za 2 miesiące
Później
Nie spodziewam się

Porównując wyniki z ankiet przeprowadzonych na przestrzeni całej wiosny 2020 (marzec-czerwiec),
można stwierdzić, że optymizm agencji (wyrażony odpowiedzią: nie spodziewam się utraty płynności
finansowej) rósł w zasadzie z miesiąca na miesiąc (marzec 65 proc. ww. odpowiedzi, w czerwcu 80 proc.).
Warto podkreślić, że od maja do czerwca nieznacznie wzrósł odsetek agencji deklarujący, że ich
przychody mimo pandemii pozostają bez zmian (12 proc. vs. 24 proc.).
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Cztery na dziesięć agencji public relations redukowało
zatrudnienie
Naszych respondentów zapytaliśmy, czy ich firma od początku pandemii wypowiedziała już komuś
zatrudnienie. Zwolnienia dotknęły prawie cztery na dziesięć pytanych agencji (38 proc.). Warto zaznaczyć,
że w większości (62 proc.) objęły nie więcej niż 10 proc. załogi. Aż 86 proc. agencji nie planuje dalszych
zwolnień w związku z pandemią.
Obniżki wynagrodzeń dotknęły prawie 30 proc. firm public relations. W tylu agencjach zmieniono
zespołowi wymiar pracy. W co dziesiątej agencji pracodawca zmienił pracownikom formę zatrudnienia
(np. z UOP na cywilnoprawną).

Kiedy koniec kryzysu?
Agencje public relations są podzielone w opiniach na temat tego, kiedy branża może wrócić do stanu
sprzed okresu pandemii. Dwa dominujące scenariusze (po 38 proc. firm) to początek przyszłego roku
oraz połowa 2021. Co piąta pytana firma uważa, że odbicia i powrotu do sytuacji z początku tego roku
możemy spodziewać się w branży już po tegorocznych wakacjach. Jeszcze w marcu w firmach PR
panowało lepsze nastawienie - aż 43 proc. respondentów wskazało, że sytuacja wróci do normy na
jesieni br.
PRZEWIDYWANY MOMENT REALNEGO ODRABIANIA STRAT I POWROTU NA ŚCIEŻKĘ WZROSTU BRANŻY PR

5%

19%
Po wakacjach
Od początku 2021 roku

38%
W połowie 2021
Później
38%

Nota metodologiczna: Badania przeprowadzono w okresie marzec-czerwiec 2020 roku wśród agencji
należących do ZFPR w związku z kryzysem w branży PR wywołanym epidemią COVID-19.
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Stabilizacja, kryzys i „nowa normalność” - jaki będzie rok
2021 w branży public relations?
Rok 2019 był czasem stabilności, a 2020 nagłego kryzysu i niepokoju – tak najkrócej można podsumować
to, co działo się w branży public relations w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy od publikacji ostatniego
Rankingu wg fee income agencji PR.
W 2020 wchodziliśmy z oczekiwaniami dalszych tendencji wzrostowych, zarówno jeśli chodzi
o przychody, jak i kompetencje, kadry. „Gamechangerem” okazał się czynnik zewnętrzny – odmieniany
w mediach przez wszystkie przypadki koronawirus SARS-COV-2, wywołujący chorobę COVID-19. Już
dziś możemy powiedzieć, że to w polskich warunkach najpoważniejszy kryzys gospodarczy po 1989 roku.
Nie ulega wątpliwości, że koronawirusowy kryzys odcisnął się na branży public relations. Jednak jak
pokazują nasze badania, szefowe i szefowie firm zajmujących się profesjonalną komunikacją
z optymizmem patrzą w przyszłość i są gotowi na wyzwania, jakie czekają nas w roku 2021.
Świetnym prognostykiem na przyszłość jest badanie przeprowadzone w lipcu br. wśród wszystkich osób
zarządzających agencjami public relations, które zrzesza ZFPR. Łącznie aż 70 proc. dobrze oceniło w nim
perspektywy na przyszłość dla swojej agencji. Nie wiemy oczywiście, jak dalej będzie rozwijała się
epidemia Covid-19, a co za tym idzie, jaka będzie sytuacja w polskiej gospodarce. Jednak optymistyczne
perspektywy zawarte w naszym badaniu pozwalają sądzić, że branża public relations z kryzysu podniesie
się szybko i już w 2021 roku wróci na drogę rozwoju.

Komunikacja: bezcenna
W kryzysie, który spadł na nas niemal z dnia na dzień, rola doradców do spraw profesjonalnej komunikacji
okazała się nie do przecenienia. Firmy potrzebowały public relations, by powiedzieć o nadciągających
zmianach wszystkim grupom interesariuszy – od inwestorów, przez pracowników, na konsumentach
skończywszy. Doradztwo w obszarze PR okazało się tym elementem, którego nie dało się przesunąć na
kolejny kwartał lub całkowicie z niego zrezygnować. Ten, kto w biznesie nie zapomniał o komunikacji,
z kryzysu wyszedł wzmocniony. To chyba najlepszy dla PR-owców prognostyk na przyszłość.
Nasza branża była potrzebna od zawsze i szeroko pojmowany rynek w końcu jasno to sobie uświadomił.
Konkluzja ta daje dobre rokowania na przyszłość. Możemy je zaprezentować w kilku punktach, które
jednocześnie są predykcjami tego, co czeka PR w 2021 roku.
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PUNKT PIERWSZY
Popyt na profesjonalną komunikację nie zaniknie. Jak wskazują czołowe przedstawicielki
i przedstawiciele branży, klienci już w 2020 roku wykazywali większą chęć do długofalowej współpracy,
polegającej na opracowaniu polityki informacyjnej firmy, wdrożeniu narzędzi komunikacji zewnętrznej
czy antykryzysowej. Takich zleceń przybywało i najpewniej w 2021 roku przybywać będzie, biorąc pod
uwagę niepewność sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie. – „Z mojej perspektywy firmy tną wiele
kosztów, ale działania PR uznają za jeden z kluczowych obszarów” – ocenia w badaniu ZFPR jeden
z szefów agencji public relations. Inna osoba zarządzająca agencją PR dodaje: „Obserwujemy
zdecydowanie większą świadomość potrzeby ustawicznego zarządzania reputacją po stronie firm”.

PUNKT DRUGI
Digital first. Ten, kto jeszcze w 2019 roku rolę internetu w komunikacji mógł umniejszać lub twierdzić, że
nie warto w nią inwestować, tego rok 2020 wyleczył z tego typu wątpliwości. Z opinii agencji płynie
wniosek – digitalizacja komunikacji była nie do uniknięcia i covidowy kryzys tylko ją przyspieszył. W roku
2021 możemy spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania klientów digitalem, zważywszy
dodatkowo na fakt, że inne kanały komunikacji (głównie eventy, targi, konferencje) mogą być dotknięte
obostrzeniami sanitarnymi. Zapewne również branża MICE nie będzie oferować usług w takim wymiarze
i zakresie jak przed 2020, z uwagi na skurczenie się rynku z powodu COVID-19. Konieczność pracy zdalnej
również będzie wymagała od klientów większej biegłości w kanale digital w kontekście komunikacji
wewnętrznej.

PUNKT TRZECI
Praca zdalna nie przywilejem, lecz obowiązkiem. Agencje na dobre będą musiały przystosować się do
pracy w trybie zdalnym. Ile nauczyliśmy się jako PR-owcy o pracy z domu (lub innego, pozabiurowego
miejsca), tyle będziemy musieli nauczyć naszych klientów. Rok 2021 może obfitować w zlecenia z zakresu
komunikacji wewnętrznej, która w zwłaszcza dużych organizacjach będzie kluczowa do „ogarnięcia”
ciągłości pracy w firmie.

PUNKT CZWARTY
Elastyczność w planowaniu. Jeden z szefów agencji PR w ocenie sytuacji w PR zdecydowanie stwierdza,
że rynek jest „nieprzewidywalny” w związku z prawdopodobną drugą falą pandemii. Czynnik ten będzie
jeszcze przez długie miesiące determinował całościową sytuację rynkową. Na agencjach public relations
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wymusi to jeszcze większą elastyczność nie tylko w opisanej wyżej bieżącej pracy z klientem, ale
i estymowaniu własnych wyników. Top management stanie przed nie lada wyzwaniem w ocenach tego,
z jakimi wynikami zakończy się rok 2021. Być może konieczne będzie planowanie nie na rok, ale na pół
roku do przodu? Lub na kwartał? Planowanie nie będzie proste (choć przyznajmy uczciwie, przed
pandemią też takie nie było), ponieważ doszły czynniki zależne w bardzo małym stopniu od człowieka,
jego wkładu pracy i otoczenia rynkowego, w jakim funkcjonował.

PUNKT PIĄTY
Zmiana definicji kryzysu. Rok 2021 będzie także interesującym czasem dla agencji oferujących usługi
z zakresu komunikacji kryzysowej. Zmianie ulegnie bowiem to, co nazywamy w ogóle kryzysem –
doświadczenia wcześniejszego roku 2020 nauczą nas, że to co kiedyś szumnie w mediach nazywane
było kryzysem, w 2021 już nim nie będzie.

Jak będzie wyglądał PR w 2021?
Aby wspomóc menedżerów, decydentów i specjalistów PR w planowaniu działań komunikacyjnych
i budżetów na pierwszy rok po wybuchu epidemii, ZFPR organizuje bezpłatną konferencję online „PR
2021. Challenge accepted! Efektywne strategie komunikacji i zarządzania reputacją w erze post-Covid”.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia. W jego trakcie eksperci m.in.: ze struktur ZFPR, ICCO,
mediów, organizacji branżowych i pozarządowych podzielą się swoją wiedzą oraz omówią najnowsze
trendy komunikacyjne.
To znakomita okazja, aby podkreślić ogromną wartość i rolę, jaką ma PR do odegrania w zarządzaniu
organizacją, firmą, marką, usługą bądź produktem. Informacje o konferencji znajdują się na stronie
www.zfpr.pl/pr2021
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KOMENTARZE EKSPERTÓW NA TEMAT BRANŻY PR

BARTŁOMIEJ
KĘDZIERSKI
MANAGING PARTNER
MADE IN PR

Po niespodziewanym lockdownie związanym z pandemią koronawirusa
i słabych nastrojach panujących na rynku, w mojej opinii rynek usług PR
powoli wraca na dawne tory. Jestem przekonany, że nawet jeśli jesienią
pojawi się druga fala Covid-19, to wiele firm nauczonych niedawnym
doświadczeniem, podejdzie do tego wyzwania zupełnie inaczej. Mam na
myśli zarówno branżę PR, jak i naszych klientów. Wszyscy zdobyliśmy
doświadczenia, o których jeszcze pół roku temu nikt nie myślał.
W trakcie zamrożenia gospodarki trzeba było wdrażać rozwiązania
zaradcze, które teraz znacznie łatwiej będzie wykorzystać.
Wszyscy wyciągamy wnioski. Mam wrażenie, że w nowych warunkach
agencje dość sprawnie dostosowały się do innych wymogów i potrzeb
rynku. Można też było w praktyce przekonać się, jak ważna jest
przynależność do organizacji branżowej i wzajemne środowiskowe
wsparcie. Poza wszystkim zaś, ta wyjątkowa sytuacja rynkowa
potwierdziła, jak bardzo firmy przeróżnych branż i sektorów rynku
potrzebują PR-u, i które z obszarów zostały przez firmy zaniedbane bądź
niedocenione.
Błyskawicznie okazało się, że w warunkach pandemii niezbędne jest
wsparcie agencji i nawet przy mocnych cięciach budżetowych to właśnie
ten obszar był priorytetową kwestią w wielu firmach. Niezależnie od tego
już dzisiaj można powiedzieć, że wielu Agencjom nie uda się spełnić
założeń, które miały w kontekście potencjalnego rozwoju w 2020
a nawet 2021 roku.
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DARIA
TWOREK
ACCOUNT DIRECTOR
PUBLICIS CONSULTANTS

Rok 2019 był dla branży PR czasem stabilnego i niezakłóconego rozwoju,
który pozwolił nam na poczynienie szeregu zmian organizacyjnych oraz
inwestycji w dostępne narzędzia i zespół. Zdecydowaliśmy się na
wzmocnienie dotychczasowych kompetencji agencji w zakresie
doradztwa strategicznego, PR korporacyjnego i produktowego czy CSR,
a także rozszerzyliśmy nasze usługi o obszary digital oraz influencer
marketingu. Z perspektywy czasu i wydarzeń jakie mają miejsce obecnie,
wiemy już, że był to właściwy kierunek.
W Publicis Groupe, której jesteśmy częścią, zaszły także istotne zmiany
strukturalne mające na celu przyspieszenie i wzmocnienie wewnętrznej
współpracy pomiędzy spółkami w myśl idei „Power of One”. Powstała
w ten sposób zintegrowana platforma komunikacji stanowi znaczącą
korzyść dla naszej agencji, ale przede wszystkim dla naszych klientów,
którzy zyskali szybki dostęp do pełnego pakietu usług komunikacyjnych,
kompetencji, talentów i profesjonalnych narzędzi wspierających ich
biznes.
Stawiając na skalowalność i dużą elastyczność działania
zredefiniowaliśmy także rolę Publicis Consultants w strukturach Grupy.
Pozwoliło nam to skutecznie realizować współprace długoterminowe,
na których skoncentrowaliśmy się w ubiegłym roku, jak również
wspierać obsługę mniejszych projektów komunikacyjnych.
Niezależnie od wybranego modelu działania cały czas pozostajemy
blisko naszych klientów i ich biznesu, zapewniając im współpracę opartą
na partnerstwie i zaufaniu.
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ELIZA
MISIECKA
DYREKTOR
GENESIS PR

Sytuacja w gospodarce - a więc także w branży PR - uległa całkowitemu
przeformułowaniu w wyniku pandemii COVID-19. Bieżący rok oznacza
zamrożone, przesunięte lub anulowane działania promocyjne - wielu
klientów nadal czeka, by ocenić sytuację i podjąć decyzję o dalszych
działaniach marketingowych. Najbardziej dotknięte sektory - takie jak
eventy czy turystyka - z pewnością będą mieć wpływ na słabsze wyniki
branży PR. Pozytwnym aspektem była bardzo szybka transformacja na
pracę zdalną, jaką obserwowaliśmy u większości klientów.
Jestem przekonana, że pandemia na trwałe wpłynie na sposób realizacji
wielu działań w naszej branży. Przez cały okres pandemii
obserwowaliśmy istotne zmniejszenie działań konsumenckich
i produktowych, natomiast zwiększyło się zapotrzebowanie na
komunikację wewnętrzną, komunikację z kluczowymi partnerami,
a także eksperckie działania korporacyjne i public affairs. W tych
obszarach GENESIS PR ma mocną pozycję - co pozwoliło nam wspierać
wielu klientów praktycznie bez przestojów.
Można szacować, że powolny powrót do normalności powinien zacząć
się w 2021 roku. Jednak zmiany w codziennym funkcjonowaniu, więcej
komunikacji wirtualnej czy pracy zdalnej pozostaną już z nami na zawsze.
Już to obserwujemy - w 2020 roku konferencje zaplanowane w ramach
projektu UE EUOSHA będziemy relizować online - możliwe, że ten
format zostanie utrzymany także w 2021 roku. Można założyć, że z 2020
roku branża PR wyjdzie poobijana, ale nie dramatycznie osłabiona.
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MICHAŁ
OLBRYCHOWSKI
HEAD OF
COHN & WOLFE POLAND

2019 był dobrym rokiem dla agencji Cohn & Wolfe. Wygraliśmy przetarg
dla kilku klientów na stałą obsługę oraz zrealizowaliśmy wiele ciekawych
i strategicznych projektów z obszaru komunikacji korporacyjnej oraz
kryzysowej. Można powiedzieć, że zakres prac i oczekiwania klientów
wobec agencji nie odbiegały mocno od tego, co obserwowaliśmy trzy lub
pięć lat temu. To był dynamiczny, ale i przewidywalny rok pod kątem
biznesowym z przyzwoitym wzrostem przychodów.
2020 mógł wydawać się „changemakerem”, ale z mojej perspektywy nic
takiego wyjątkowego się nie stało. COVID-19 po prostu przyspieszył
pewne trendy w komunikacji, które można było obserwować od
dłuższego czasu, i do których wiele agencji się przygotowywało.
Te trendy to, m.in.: digitalizacja komunikacji, mocniejsze wsparcie
sprzedaży, pragmatyczne podejście do działań z zakresu budowania
marki pracodawcy lub z zakresu odpowiedzialnego biznesu. To co się
zmieniło, to sposób pracy agencji z klientami, mediami, partnerami,
a przede wszystkim z własnymi pracownikami. Pracownicy zyskali –
przez większość upragnioną – elastyczny system pracy bez uszczerbku
na jakości usług świadczonych klientom. Intensywna komunikacja
on-line zagościła na dobre i już z nami zostanie na zawsze.
W kontekście finansowym, po chwilowej panice w drugim kwartale,
firmy powoli wracają do regularnego prowadzenia biznesu i do działań
komunikacyjnych.
Czasem
przerzucając
okrojone
budżety
marketingowe na działania public relations. Dlatego uważam, że jeśli nie
będzie drugiej, groźniejszej fali zakażeń i kolejnego lockdownu to agencje
doradztwa komunikacyjnego, które mają zdrowy portfel klientów
i szeroką ekspertyzę zanotują wzrosty w 2020, czego sobie i całej branży
życzę z całego serca.
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KATARZYNA
POLKOWSKA
CHIEF OPERATING OFFICER
BE COMMUNICATIONS

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do stałych wzrostów i poczucia stabilnej,
niekończącej się prosperity. W Be Communications wykorzystaliśmy ten
czas inwestując w ludzi i wierzymy, że teraz pozwoli nam to lepiej
przepracować wyhamowanie, jakie przyniosła pandemia i trwający
jeszcze wyjątkowy 2020 rok. Rok zmiany spojrzenia na wyniki finansowe
firmy, rok zmiany podejścia do wydatków i zysków. Musieliśmy
zrewidować nasze plany, zmniejszyć prognozowane przychody, przyjrzeć
się kosztom stałym. Planowaliśmy na bazie bardzo dobrego roku 2019,
obecna sytuacja rynkowa wymusiła nowe podejście.
Pierwsza połowa roku za nami i widzimy panujące wśród klientów
ożywienie. Coraz więcej zapytań, coraz więcej potencjalnie nowych
projektów, więc pełni optymizmu patrzymy w przyszłość. Dla rynku
usług PR pandemia nie jest rewolucją, ale wpłynęła w znacznym stopniu
na jego ewolucję. Klienci potrzebują stabilnych, godnych zaufania
partnerów, z którymi wiedzą, że będą mogli przetrwać każdy kryzys.
Jednocześnie chętniej widzą klasyczne działania PR w propozycjach, co
mocno sugeruje ich wolę odwoływania się do uniwersalnych
standardów i praktyk, a nie podążania drogą mód czy ulotnych trendów.
Pandemia pokazała, że długotrwałe, silne relacje, zbudowane ciężką
pracą PR-owca, przetrwają więcej, niż te budowane na potrzebę chwili,
tej nawet najbardziej spektakularnej. Mamy poczucie, że nasza praca, jej
wartość w postaci strategicznego doradztwa i profesjonalnego
warsztatu, została dostrzeżona na nowo i w takiej „nowej-starej” formie
podoba się zarówno nam, jak i klientom.

19

KATARZYNA
TEREJ
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
TBT I WSPÓLNICY

Sytuacja branży public relations jest lepsza niż wielu innych sektorów,
w których w praktyce doszło do zupełnego załamania w czasie
pandemii. Branża, pracując dla wszystkich sektorów gospodarki, będzie
odczuwała spowolnienie ekonomiczne. Dla części agencji, zakaz prawny
lub korporacyjny dotyczący większych spotkań czy konferencji,
przekłada się na spadek obrotów. Z drugiej strony, jako że weszliśmy
w okres niespotykanego kryzysu, wyzwaniem stała się komunikacja do
wszystkich interesariuszy, co przełożyło się na wzrost zapotrzebowania
na usługi doradcze. Równie ważnym zadaniem było tonowanie
nastrojów i dbanie o kondycję pracowników. Wrażliwość na wszystko co
działo się wokół nas, wspieranie tych w nagłej potrzebie, spowodowanej
pandemią oraz wyzwalanie empatii i chęci niesienia pomocy – to były
flagowe zadania dla nas wszystkich. Nieuchronne zmiany w naszej
rzeczywistości przyspieszyły. Poznaliśmy smak pracy zdalnej, zaś czas
zaoszczędzony na dojazdach, mogliśmy efektywnie przeznaczyć na
szkolenia i pracę twórczą. Nie przewiduję jednak zmiany
dotychczasowych wartości, najwyżej cenionych przez Klientów:
profesjonalizmu,
uczciwości
w
doradztwie,
doświadczenia
i przestrzegania branżowych kodeksów etycznych. Mam nadzieję, że
„skromność” w działaniach doprowadzi do skupienia na najistotniejszych
kwestiach komunikacyjnych, co będzie prowadziło do oszczędności
w zasobach i w finansach. A tego oczekuje teraz świat. TBT i Wspólnicy
działa w oparciu o silne fundamenty wyznaczające etykę pracy. Od
początku 2017, do listopada 2018 roku realizowałam zewnętrzny projekt
biznesowy, zaś 2019 był dla mnie rokiem przełomów i intensywnej pracy
przy budowaniu nowych projektów dla TBT. Wyniki finansowe 2019
odzwierciedlają zaangażowanie w dalszy rozwój usług doradczych, na
których skupia się TBT i Wspólnicy.
TBT i Wspólnicy realizuje głównie długoterminowe kontrakty, związane
z działaniami komunikacyjnymi i public affairs dla podmiotów
o ugruntowanej pozycji rynkowej w Polsce i na świecie. Jednak nikt nie
może być pewien tego, co przyniosą kolejne miesiące. Świat już nigdy nie
będzie taki sam jak przed pandemią – w sposobie pracy, budowania
relacji i komunikacji z innymi.
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HANNA
WAŚKO
CEO
BIG PICTURE

Myślę, że ten rok będzie w całym biznesie bardzo ciekawy – bo bardziej
ludzki. Pierwsze miesiące pandemii były czasem weryfikacji – tego, co
jest ważne, tego czy da się pogodzić dom z pracą, czy umiemy sobie
nawzajem stworzyć warunki oparte na zrozumieniu, czy nasze firmy są
gotowe na kryzys, czy teamy są w trudnej sytuacji razem i tego, czy nasze
relacje z klientami to partnerstwo. Słowem: ostatnie miesiące pokazały
na kogo można liczyć. Jak w życiu – ci, którzy kryzys przeszli dobrze,
wyjdą z niego silniejsi.
Ale wiele biznesowych relacji trudno będzie odbudować. Pracownicy
postawią na te firmy, które były fair i potrafiły dać bezpieczeństwo.
Klienci – na te, które miały wyporność, ale też gotowość do szukania
rozwiązań w najtrudniejszym czasie. Najlepsi na rynku – pewnie nie
zmarnują już czasu na kontrakty, w których zabrakło lojalności. Część
biznesu, jak i marek, pójdzie za zmianą i poszuka strategii opartych
przede wszystkim na ludziach i zaufaniu. Część spróbuje to zignorować.
Pogłębi się przepaść między obsługą masową i tanią, którą można kupić
i sprzedać bez relacji klient-doradca, a prawdziwym consultingiem.
Nie spodziewam się rewolucji w stawkach i budżetach, bo nawet jeśli
część branż straciła, inne wzrosły. Dobry serwis zawsze znajdzie
nabywcę. Lepiej poradzą sobie podmioty, które mają już skalę i stabilność
– kryzys nie sprzyja mikrofirmom, bo wymaga płynności.
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Kiedy zamykaliśmy 2019 rok ciesząc się z dobrych wyników, nikt nie
przypuszczał, że za kilka tygodni cały porządek świata wywróci się do
góry nogami, a wiele pomysłów, planów i strategii stanie się nieaktualne.
Zmieniająca się w pierwszych tygodniach pandemii rzeczywistość
wymuszała błyskawiczne zmiany komunikatów i kanałów i myślę, że
taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez wiele miesięcy.
Wiemy, że gospodarka światowa wchodzi w głęboką recesję,
a spowolnienie na rynku stało się już faktem. Pomimo tego, że musieliśmy zrewidować budżety na ten rok, uważam, że kryzys potwierdził
ogromne znaczenie PR-u. Mam na myśli rzetelny PR, oparty na gruntownej analizie i na faktach; to co z pewnością spowodowała pandemia to
wielkie przewartościowanie tego, co ważne. Z dnia na dzień treści miałkie jako zbędne i bez znaczenia zniknęły, a zaczęły się liczyć tylko fakty,
prawdziwe autorytety, wiedza i nauka.
Pomimo tego, że biznesowo czekają nas trudne miesiące, jeśli nie lata,
w przyszłość patrzę z optymizmem. Misją Weber Shandwick jest tworzenie kampanii, które wnoszą coś istotnego do naszej rzeczywistości
i myślę, że teraz klienci będą bardziej zainteresowani takimi projektami.
Wymaga to oczywiście świetnych pomysłów ze strony agencji ale jestem
przekonana, że zapotrzebowanie na takie przełomowe kampanie będzie
większe niż przed pandemią. Konsumenci oczekują bowiem od marek,
że będą one pełnić ważną rolę w tworzeniu nowego porządku.
O ile na początku pandemii najważniejsza była komunikacja wewnętrzna, o tyle sądzę, że wkrótce będziemy świadkami fantastycznych kampanii, które oprócz promowania określonych marek czy produktów będą
zawierały przesłanie ważne dla konsumentów. Przekonana jestem
również, że kampanie te będą tworzone przede wszystkim w agencjach
PR. Gdyż to właśnie PR ma największy potencjał, żeby gruntownie
przeanalizować potrzeby konsumentów, osadzić je w szerokim kontekście i stworzyć takie przesłanie, które trafi do wielu.
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Ostatnie kilka miesięcy to przyspieszenie wszystkich trendów, które już
widzieliśmy albo zaraz mieliśmy zobaczyć. Na pewno żegnamy się
ostatecznie ze stworzeniem strategii i harmonogramów na pół roku
i dłużej. Teraz działamy w czasie rzeczywistym i tak już zostanie. Media
też się zmieniają, skurczyły się kanały oraz zmniejszyły się możliwości
przetwarzania i publikowania treści. Informacja staje się coraz bardziej
techniczna i konkretna, żyje krótko.
Zwinne planowanie, projekty realizowane w dwu lub trzymiesięcznych
sprintach oraz praca na liczbach i danych – to jest teraz standard.
Zmieniające się warunki oznaczają inne potrzeby w komunikacji. Dobrym
przykładem są korporacyjne social media, które z dnia na dzień
z kanałów B2B stały się platformą komunikacji pomiędzy pracownikami
w warunkach pracy zdalnej. Narzędzia i dyscypliny komunikacji będą
ewoluować i wymieniać funkcje. Zdolność do błyskawicznej adaptacji na
każdym poziomie, zarówno w usługach jak i w prowadzeniu agencyjnego
biznesu – to jest „NewNormal” w PR.
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Kolejny raz potwierdziła się zasada, że to co stałe w naszym biznesie to
zmiana. Za sprawą koronowirusa zmiana ta miała wyjątkową skalę
i zasięg. Choć epidemia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a jej
długotrwałe skutki gospodarcze dopiero przed nami, to obecnie
patrzymy w przyszłość z umiarkowanym optymizmem.
Zdaliśmy egzamin jako zespół, z dnia na dzień przechodząc na
4-miesięczną pracę zdalną. Najważniejszym wyzwaniem było oczywiście
wsparcie naszych klientów w tym trudnym dla wszystkich okresie.
Kluczowa była szybka reakcja, odejście od ustalonych planów
komunikacji i skupienie się na bieżących potrzebach - zarówno, jeśli
chodzi o dialog z pracownikami, klientami, inwestorami, jak i szerszym
otoczeniem - by zapewnić funkcjonowanie naszych klientów w nowych,
często kryzysowych warunkach.
Kilku naszych klientów – ze względu na całkowite zamrożenie ich
biznesu na wiele miesięcy – poprosiło o ograniczenie, lub zawieszenie
współpracy. Natomiast dla większości klientów dalej pracujemy jako ich
strategiczny partner do spraw komunikacji, wspierając ich
w odnajdowaniu się w zupełnie nowej rzeczywistości biznesowej. Co
ważne, cały czas aktywnie bierzemy udział w organizowanych
przetargach i zdobywamy nowe projekty.
Negatywną stroną kryzysu spowodowanego pandemią – szczególnie,
jeśli chodzi o naszą działalność w obszarze PR finansowego i relacji
inwestorskich – jest gotowość niektórych agencji do zdobywania
projektów „za wszelką cenę”, po bardzo niskich stawkach. Jestem
przekonany, że w dłuższej perspektywie okaże się to błędną strategią dla
naszej konkurencji, bo o jakości naszych usług decydują ludzie, których
doświadczenie warto cenić.
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Obecna sytuacja na rynku przyczynia się do weryfikacji, które
kompetencje i jaki zakres wsparcia komunikacyjnego ze strony agencji
będą przydatne dla klientów, przy założeniu ograniczonych budżetów
i KPI skorygowanych przez rzeczywistość po pandemii. Nasza agencja
specjalizuje się w technologiach i finansach oraz komunikacji B2B
z obszarów foodtech, real estate czy travel. Dlatego nie odczuliśmy na
dużą skalę skutków pandemii - mamy w scope'ach dużo doradztwa
kryzysowego, pozycjonowania eksperckiego, plasowania innowacji i te
tematy pozostają aktualne niezależnie od sytuacji rynkowej związanej
z pandemią. Niemniej konieczne było przeformułowanie trybu, w jakim
pracujemy w zespole, otworzenie się na elastyczną, zdalną pracę, tylko
częściowo i rotacyjnie wykonywaną w biurze. Wprowadziliśmy nowe
programy do zarządzania czasem i projektami oraz planowania
budżetów, aby zaangażowanie dedykowanych zespołów było
urealnione.
Nie ma jednego przepisu na przyszlość, ale jeszcze bardziej w cenie
będzie otwartość na nabywanie nowych kompetencji, kreatywność
i wychodzenie poza strefę komfortu, elastyczny tryb pracy czy
poszerzanie wiedzy z dziedziny technologii. Ogromnie istotne jest
zbudowanie contentu, który będzie „pracował” dla klientów i opierał się
o wartościowe, chętnie udostępniane treści. Te czynniki zdecydują
o konkurencyjności organizacji. Jedyną pewną rzeczą jest zmiana i cały
czas zarządzając rosnącą w regionie firmą mamy to w pamięci.
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Każda zmiana jest okazją do zredefiniowania sposobu działania, rozwoju
innowacyjnych usług, stworzenia nowych modeli współpracy
i wyróżnienia na rynku. Okres pandemii potwierdził, że agencje PR są
naturalnym partnerem dla firm, które zmagają się z szumem
informacyjnym, nagłymi potrzebami komunikacyjnymi swoich
interesariuszy, czy załamaniem dotychczasowych kanałów komunikacji.
W sytuacji gdy firmy muszą na nowo budować swoje relacje z klientami,
pracownikami czy mediami, głos doradczy oparty na empatycznym
zrozumieniu otoczenia zyskuje na wartości. Zespoły agencji PR „ramię
w ramię” ze swoimi klientami realizowały programy wsparcia dla
potrzebujących, stawiały czoła kryzysom komunikacyjnym, tworzyły
komunikaty o zmianach, czy pomagały w budowaniu cyfrowych
kanałów komunikacji. Ta szybka, zwinna reakcja opłaciła się, bo
wpłynęła na zaufanie do agencji.
W perspektywie kolejnych miesięcy z pewnością zyskają na znaczeniu
usługi doradcze, oparte na obserwacji otoczenia i właściwej orientacji
w morzu zmiennych informacji, co jest fundamentem właściwych
decyzji i działania. Już dzisiaj dostrzegamy, że firmy oczekują pomocy
w cyfryzacji swoich kanałów komunikacji, zbudowania nowych
doświadczeń dziennikarzy, pracowników, inwestorów wykorzystujących
digital. Kolejny obszar, który już zyskał na znaczeniu to społeczna
odpowiedzialność biznesu, komunikowanie zmian organizacyjnych
i komunikacja wewnętrzna.
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Obserwujemy niespotykaną dotąd dynamikę rozwoju PR. Dla naszej
branży to niezwykle ważny, ale i ciekawy czas.

DIRK
AARTS
MANAGING PARTNER
24/7COMMUNICATION

Po pierwsze, społeczeństwo wymaga pilnego rozwiązania globalnych
problemów. Coraz częściej oczekuje się, że firmy wezmą na siebie
odpowiedzialność za te kwestie, nie tylko zajmując określone
stanowisko, ale podejmując zdecydowane i konkretne działania, bez
zbędnych słów. W firmie 24/7 Communication obserwujemy rosnące
zapotrzebowanie naszych klientów na projektowanie działań, które mają
realny wpływ. Wymaga to od nas zintegrowanego podejścia w zakresie
komunikacji korporacyjnej, public affairs i komunikacji marketingowej,
CSR i budowania marki pracodawcy.
Po drugie, widzimy znaczny wzrost zainteresowania treściami wideo.
Tekst pisany coraz częściej wypierają podcasty, videocasty i inne
rozwiązania cyfrowe. W ciągu ostatniego roku nasze wewnętrzne 24/7
PR-Studio (studio produkcyjno kreatywne) odnotowało znaczny wzrost
w ilości produkowanych treści audiowizualnych, które coraz częściej
zastępują tradycyjne media relations. Obserwujemy duże
zapotrzebowanie na krótkie, łatwo przyswajalne formy komunikacji.
Po trzecie, da się zauważyć, że społeczeństwo domaga się obiektywnych
i prawdziwych informacji. W polaryzującym się i upolitycznionym świecie,
fake news i „alternatywne fakty” stały się prawdziwym problemem.
Opinia publiczna oczekuje prawdy i łatwo odkrywa ewentualną
manipulację. Dlatego firmy oczekują jasnych i trafnych wytycznych od
agencji PR, jak wiarygodnie przekazać to, co mają do powiedzenia.
Finalnie, obserwujemy zapotrzebowanie na większą elastyczność.
COVID-19 zmienił wiele aspektów naszego życia i pracy. Klienci oczekują
od agencji wprowadzania zmian i dostosowania komunikacji do nowej
rzeczywistości. Jako niezależna firma, 24/7 Communication jest w stanie
szybko reagować na zmieniające się otoczenie. W odpowiedzi na
zapotrzebowanie klientów powstałe na skutek kryzysu wywołanego
epidemią koronawirusa zaczęliśmy prowadzić dogłębne skanowanie
treści i nastrojów konsumenckich na rynku naszym autorskim
produktem DeepDive i założyliśmy własne studio telewizyjno-filmowe.
Jaka czeka nas przyszłość? Dla 24/7 Communication maluje się ona
w jasnych barwach.
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38 Content Communication od 10 lat skutecznie funkcjonuje na rynku
i uwiarygadnia potrzebę działań PR. Z roku na rok obserwujemy, że coraz
więcej Klientów rozpoczyna budowę strategii komunikacji właśnie od
skorzystania ze wsparcia doradców PR i następnie wraz z nimi rozszerza
działania promocyjne na inne kanały. Stąd 38 Content Communication
od wielu lat buduje grupę komunikacyjną – 38 Group.
Ogólnopolski lockdown i sytuacja postpandemiczna uwiarygadniają nas
i pokazują, że nasza strategia rozwoju jest słuszną drogą, ponieważ
dajemy Klientom, to czego najbardziej potrzebują: szybkość,
elastyczność i wielokanałowość działań. Działania PR zostały docenione
przez Klientów i wiem, że nadal będą doceniane i będą się rozwijać.
Kolejny rok działań komunikacyjnych musi opierać się na skuteczności
oraz budowie zaangażowania odbiorców w generowany przekaz.
Odeszliśmy od czasów – i COVID to umocnił – komunikacji informacyjnej.
Dalej będzie się rozwijać – bo to nie nowy trend – potrzeba budowy
zaangażowanej dyskusji. I taką komunikację realizuje i będzie realizować
38 Content Communication oraz 38 Group. Wyzwania COVID to
komunikacja z ludźmi. Zarówno w ujęciu własnej organizacji, jak
i Klientów obecnych czy nowych oraz komunikacja z branżą. Dla naszej
organizacji, ale i dla wielu innych kluczowe było, aby wszyscy zrozumieli
cel, do którego dążymy oraz drogę, jaką wybraliśmy, by go zrealizować.
Czas pandemii to czas ludzi. Powinien on nas nauczyć głębokiego
wsłuchiwania się w potrzeby i lęki społeczeństwa.
Klienci będą oczekiwać od agencji precyzyjnych działań
odpowiadających na coraz bardziej wymagające i dynamicznie
zmieniające się potrzeby różnych grup celowych. W czasach, gdy
konsumpcja treści w większości przeniosła się do Internetu tzw. dobry
content we właściwym miejscu to jedyna efektywna forma wspierania
celów biznesowych Klientów. Internet jako pierwsze źródło pozyskiwania
informacji o markach czy firmach wymógł na agencjach PR zbudowanie
nowej dla nich kompetencji w obszarze szeroko rozumianego digitalu.
Obecnie nie ma już rozmowy z Klientami „Czy?” tylko „Jak?”. Dlatego
różnego rodzaju zmiany w agencjach PR nigdy wcześniej nie były tak
dynamiczne, jak teraz. Taką dynamikę narzuca rozwój narzędzi
digitalowych i oczekiwania ze strony odbiorców prowadzenia dialogu
w czasie rzeczywistym. To jest ekspertyza, którą muszą posiąść dzisiaj
wszystkie firmy z branży PR.
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Epidemia w krótkim czasie wstrząsnęła społeczeństwem i gospodarką.
Branża public relations w ślad za innymi sektorami dostosowała się do
nowych okoliczności, szybko przechodząc na pracę zdalną i w pełni
wykorzystując dostępne rozwiązania technologiczne. Czy jednak można
to nazwać transformacją i czy okres wyzwań mamy za sobą? Raczej nie.
Możliwość zakażenia covid-19 i konsekwencje administracyjne z tym
związane będą utrzymywać firmy public relations w trybie stałej
gotowości na zmianę planów, a wielu niespodziewanych sytuacji nie
będziemy już nazywać kryzysem. Oznacza to ciągłe doskonalenie
procesów i wzmacnianie kultury pracy zespołowej przy jednoznacznym
monitorowaniu potrzeb pracowników i oczekiwań klientów.
W konsekwencji firmy public relations będą umacniać się, a rola ich
liderów zwiększy się.
Spodziewam się także zmian w ofercie oraz w podejściu do planowania
działań komunikacyjnych. Bardzo ważne będzie umiejętne doradztwo
w obszarze analiz zachowań społecznych i konsumenckich. Przekazy,
które dotychczas kierowane były do jednorodnych grup docelowych,
dziś będą odbierane przez ludzi o odmiennym spojrzeniu na kwestie
związane z odpowiedzialnością firm, zdrowiem, sposobem spędzania
wolnego czasu czy określeniem tego, co zbędne lub niezbędne.
Społeczeństwo stopniowo będzie dzielić się na dotkniętych covid-19
(jeśli nie osobiście, to w najbliższym otoczeniu), których doświadczeń nie
zrozumie druga grupa, znająca temat jedynie ze statystyk w mediach.
Chcąc ten temat jak najlepiej zaadresować w aktualnym kontekście
w Hill+Knowlton Strategies rozwijamy pod marką Smarter+ usługi
oparte na naukach behawioralnych. Na znaczeniu zyskuje także
doradztwo w zakresie purpose marki. Definiowanie, zrozumienie
i planowanie komunikacji z uwzględnieniem tej idei przewodniej pozwoli
skutecznie budować public relations zarówno w długim jak i krótkim
okresie. Wobec ograniczonych możliwości prognozowania kolejnych
miesięcy będziemy także więcej pracować w modelach
scenariuszowych. Wierzę, że czas pandemii wzmocni firmy public
relations, a zmiany będą widoczne w kulturze organizacyjnej, modelu
działania oraz ofercie.
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2019 to dla MSL rok bardzo wytężonej pracy i wielu zmian. Naszym
priorytetem była przede wszystkim restrukturyzacja MSL mająca
przygotować firmę na kolejne lata wzrostu i pracę w nowym składzie
zarządu, poprawa efektywności finansowej, zwiększenie zysku oraz
inwestycja w szereg nowych produktów z różnych dziedzin komunikacji.
We współpracy z innymi spółkami w Grupie Publicis przygotowaliśmy
framework strategiczny Mission Situation Lead®, pozwalający budować
oferty dla klientów oparte o agregację twardych danych wizerunkowych
pochodzących z kilkunastu platform. Zakończyliśmy również prace nad
polską wersją platformy Fluency® dzięki której możemy tworzyć,
zarządzać i rozliczać kampanie realizowane z precyzyjnie
wyselekcjonowanymi postaciami polskiej sceny influencer marketingu.
Ogromną siłą Fluency jest weryfikacja deklaratywnych zasięgów, która
pozwala klientom urealnić stawki i cele zasięgowe projektowanych
kampanii. Dodatkowo wspierani przez ekspertów e-commerce w Grupie
Publicis pracujemy nad narzędziami mającymi bezpośredni wpływ na
sprzedaż – ADvocacy® – które pozwoli na niezwykle precyzyjne
mierzenie wpływu działań PR na generowanie leadów sprzedażowych.
Bardzo cieszymy się z naszej tegorocznej pozycji w rankingu, tym
bardziej, że nasze wyniki są potwierdzone przez międzynarodową firmę
doradczą Mazars, cyklicznie prowadzącą audyt wszystkich spółek Grupy
Publicis. 2019 był dla nas rokiem dużych zmian i mimo wszystko udało
nam się podnieść przychody do blisko 40 milionów PLN, a fee income
utrzymać na poziomie analogicznym do 2018 roku. Mniejsza rentowność
wiąże się z dużą inwestycją w badania i wspomniane wyżej narzędzia.
Wierzymy, że redukcja zysku pozwoli nam utrzymać pozycję największej
firmy PR w Polsce w nadchodzących latach.
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Nowa rzeczywistość w jakiej się znaleźliśmy przedefiniowała nie tylko
oczekiwania konsumentów, ale również ofertę samych agencji
zajmujących się komunikacją. Nie chodzi tutaj wyłącznie o epidemię
Covid-19, dużo trudniejsze problemy do rozwiązania, które pojawiły się
równolegle dotyczą głębokich socjalnych nierówności oraz społecznych
protestów przeciwko rasizmowi i przemocy. Z poziomu komunikacji
korporacyjnej wielu globalnych graczy konieczne będzie zweryfikowanie
obecnych strategii komunikacji oraz samych przekazów.
Dla samych agencji najważniejsze wyzwania można podzielić na
biznesowe oraz zarządcze. Wielu klientów agencji szacując skutki
lockdown’u ograniczyło wydatki na komunikację choć nie tak
drastycznie jak początkowo można się było tego spodziewać.
Jednocześnie agencje pozostały w pełnej gotowości w zarządzaniu
potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi. W tym samym czasie z dnia na
dzień całkowitej zmianie uległ dotychczasowy model pracy stacjonarnej
zarówno po stronie klientów jak i samych agencji.
Obecnie wyzwaniem będzie zarządzanie zespołami w modelu pracy
zdalnej. Jak zarządzać czasem pracy pracowników i realizowanymi
zadaniami? Motywowaniem pracowników? Jak rozwijać młode talenty?
Rozwiązaniem może być model pracy hybrydowej łącząc pracę zdalną
i stacjonarną co powinno przełożyć się na optymalizację kosztów
współpracy przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.
Jeżeli chodzi o samą ofertę agencji rozwojowy wydaje się kierunek
zarządzania reputacją w kanałach digitalowych, już nie tylko mediów
społecznościowych. Zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach
internetowych SERM (Search Engine Reputation Management), pomiar
wizerunku marki w Google oraz burzenia barier wizerunkowych
i sprzedażowych na pierwszych stronach Google.
Od tego jak dobrze poradzimy sobie z powyższymi wyzwaniami będzie
zależeć jak szybko zaczniemy ponownie odnotowywać wzrosty wyników.
Zmiana jest dobrym momentem na prace koncepcyjne oraz wdrażanie
nowych pomysłów. W naszym przypadku okres ten wykorzystujemy na
inwestycje w rozwój kompetencji zespołu licząc na zwrot poniesionych
nakładów w dłuższej perspektywie.
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Nie ma co ukrywać - sytuacja branży PR jest trudna. Oczywiste jest to, że
w kryzysie firmy szukają oszczędności i często obcinają koszty właśnie
na działania komunikacyjne. Ale w dłuższej perspektywie to skręt
w ślepą uliczkę. Obecnie nie da się bowiem skutecznie prowadzić biznesu
bez dobrze zarządzonej komunikacji i PR. Dlatego wierzę, że po
okresowym spadku w naszej branży, nastąpi powrót do sytuacji sprzed
pandemii. Będzie to jednak inna „normalność” niż ta, którą do tej pory
znaliśmy. Wygranymi będą ci, którzy potrafią szybko reagować na
zmieniającą się rzeczywistość i adaptować się do nowych warunków.
Myślę, że duża szansa i dobre perspektywy stoją przed tymi agencjami,
m.in. takimi jak Lighthouse, które specjalizują się w zarządzaniu zmianą
i procesami wewnątrz organizacji.
Przewiduję, że takim krytycznym momentem na odbudowę czy nawet
wzrost biznesu będzie przełom roku. Wciąż bowiem nie wiemy co
przyniesie nam jesień, jak dotkliwa będzie druga fala epidemii, a tym
samym jak duże czekają nas obostrzenia i kryzys gospodarczy. Znacząca
poprawa sytuacji zależeć będzie od koniunktury makroekonomicznej, co
bezpośrednio wpłynie na optymizm wśród klientów. Zaś oni sami muszą
być otwarci na zmiany.
Dużym wyzwaniem, jakie przyniósł czas pandemii, było przezwyciężenie
naszych przyzwyczajeń i rutyny. Jeszcze parę miesięcy temu trudno było
wyobrazić sobie sytuację, by kluczowe sprawy załatwiać bez spotykania
się i rozmowy twarzą w twarz. Szybko okazało się, że narzędzia online
dają nam niemal nieograniczone możliwości i podobną efektywność.

32

IWONA
MICHALCZYK
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA
GARDEN OF WORDS GROUP

Pandemia dotknęła wszystkich bez wyjątku - w różnym stopniu. Branża
PR również nie działa w próżni i tym samym jest mocno uwrażliwiona na
sytuację gospodarczą. Zamrożenie gospodarki często oznaczało także
zamrożenie budżetów (lub ich przeniesienie), a tym samym konieczność
zmiany priorytetów. Najprawdopodobniej skutki ekonomiczne
i pogorszenie koniunktury jeszcze przed nami. W tym momencie jednak
trudno jest prognozować postpandemiczną przyszłość z dużą pewnością
ze względu na niepewność przebiegu wciąż trwającej epidemii.
A niepewność jest duża – zarówno po stronie klientów, agencji, jak
i samych konsumentów. W takiej trudnej sytuacji rynkowej klienci
stawiają na współpracę z doświadczonymi agencjami. Znaczenie
komunikacji rośnie, a kluczowe obszary działań to digital, komunikacja
kryzysowa, CSR czy Employer Branding, przede wszystkim w aspekcie
budowania zaangażowania i motywacji pracowników. Garden of Words
Group posiada silne kompetencje w tych obszarach, cały czas stawiając
na dywersyfikację działań i holistyczne podejście. Klienci doceniają nas
za otwartość, elastyczność i zrozumienie, budujące efekt.
Branża ewoluowała, a pandemia tylko przyspieszyła zmiany. Większość
biznesu przeniosła się już na dobre do digitalu, także w wymiarze pracy
zdalnej, która stała się naszą nową normalnością. Klienci, próbując
dostosować się do nowej rzeczywistości, zaczęli wzmacniać swoją
obecność w sieci i szukać nowych kanałów dotarcia. Digital
transformation oznacza również zmianę myślenia strategicznego. Teraz
kluczowa jest elastyczność w działaniu, szukanie nieszablonowych
rozwiązań, mocna koncentracja na potrzebach odbiorców, oparta nie
tylko na badaniach czy analizach, ale też empatii.
Biznes wciąż uczy się tej nowej rzeczywistości, ale proces adaptacji do
niej musi zachodzić błyskawicznie. Teraz jest czas działania, a szybkość
liczy się w równym stopniu, co skuteczność. Klienci będą cenić coraz
bardziej jakość obsługi, relacje i kompleksowość. Pojawią się nie tylko
nowe wyzwania, ale też możliwości.

33

AGNIESZKA
BACIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
WALK PR

Rok 2019 uznajemy za wyjątkowy pod wieloma względami.
Rozwinęliśmy współpracę z naszymi największymi Klientami, pozyskując
też wiele nowych kontraktów, między innymi w zakresie stałej obsługi
Empik, Netto oraz marek z sektora beauty: IT Cosmetics czy Nu Skin.
W konsekwencji, z finansowego punktu widzenia, rok 2019 był również
dla nas rokiem rekordowym. Osiągnęliśmy nie tylko najwyższy
historycznie poziom fee income, ale również najwyższy poziom
marżowości projektów (44%) oraz całkowitej rentowności. Obroty ze
sprzedaży usług PR przekroczyły 34,4 miliona złotych, pozwalając nam
na osiągnięcie fee income w wysokości 15,2 mln. W stosunku do roku
poprzedniego oznaczało to wzrost o 16% (na poziomie fee income).
Powodem do dumy jest dla nas to, że w perspektywie ostatnich trzech lat
nasz fee income wzrósł o ponad 58%. Co roku odnotowywaliśmy
wzrosty i trend ten utrzymał się w 2019 roku. To, czego nie widać
w rankingu to fakt, iż w tym okresie znacząco wzrosły również nasze
sumy bilansowe. Inwestowaliśmy zarówno w narzędzia do obsługi
i prowadzenia projektów, infrastrukturę, bazy danych i repozytoria
utworów jak również w narzędzia kontrolingowe. Cieszymy się obecnie,
że nasi Klienci zauważają i doceniają to, jak nasze inwestycje i rozwój
przełożyły się na oferowaną im jakość usług. Odzwierciedlają to
wskaźniki satysfakcji Klientów - na koniec 2019 udało nam się osiągnąć
rekordowe wyniki NPS +30 oraz CES 2,65.

34

TOMASZ
ALBERSKI
MANAGING PARTNER
GRUPA KOMUNIKACJA+

Kryzys związany z COVID-19 był katalizatorem niezbędnych zmian na
polskim rynku PR. Na znaczeniu nabrała elastyczność i tempo reakcji
w komunikacji z pracownikami, klientami czy szeroko pojętym
otoczeniem rynkowym. W tym trudnym czasie klienci oczekiwali
szybkich rozwiązań ich problemów. Większość agencji PR stawiających
na bliskie, partnerskie relacje i consulting biznesowy były na taką
sytuację bardzo dobrze przygotowane - łącząc podejście analityczne
i strategiczne ze sprawnym dostarczaniem firmom rozwiązań tu i teraz,
równocześnie oferując firmom komfort sprawnej współpracy w każdej
niespodziewanej sytuacji.
Paradoksalnie w niełatwym okresie dla gospodarki otworzyły się nowe
perspektywy dla naszej branży. Przyspieszył rozwój komunikacji
digitalowej, nawet wśród firm, dla których nie był to dotychczas kanał
dominujący. Firmy, które dotychczas stawiały na sprzedaż stacjonarną,
bardzo szybko dokonały transformacji w kierunku e-commerce czy
chociaż rozwoju podstawowych kanałów sprzedaży online w mediach
społecznościowych. W efekcie pandemii, branża e-commerce w Polsce
odnotowała najwyższy wzrost od kilkunastu lat. Odpowiedzią na tak
dynamiczne zmiany rynkowe jest komunikacja zintegrowana. Agencje
działające w modelu „one-stop-shop” będą coraz częściej wybierane
przez klientów, ze względu na możliwość holistycznego podejścia do
sprzedaży, komunikacji i promocji w sieci. K+PR zdecydowała się na
rozwój w ramach tego modelu już na przełomie 2018 i 2019 roku
w ramach Grupy Komunikacja+, co ma swoje odzwierciedlenie również
w decyzji o starcie w rankingu jako grupa. Zakładamy, że takie podejście
usprawni i zwiększy atrakcyjność naszego client service oraz umożliwi
nam rozsądną dywersyfikacja biznesu – szczególnie istotną
w przypadku takich kryzysów jak COVID-19.
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