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Słowem wstępu

Public  relations  to  obszerna  dziedzina  wiedzy  i  praktyki,  bogata  w  techniki  i  narzędzia 

komunikacji, z których każde charakteryzuje się własną specyfiką, a wszystkie razem tworzą trudny 
do przecenienia oręż budowania czegoś tak subtelnego, jak relacje, zaufanie czy reputacja. Jednak 
subtelny charakter efektów PR jest tylko pozorny. Są one potężną siłą, decydującą o tak istotnych 
dla firmy kwestiach, jak zawieranie korzystnych umów czy decyzje zakupowe klientów. 

Specjaliści  zajmujący  się  działaniami  public  relations  stoją  dziś  przed  trudnym  zadaniem.  
W  intensywnym  szumie  informacyjnym,  przekraczającym  zdolności  percepcyjne  odbiorców, 
codziennie  próbują  przebić  się  ze  swoją  informacją.  Komunikują  o  firmie,  o  jej  produktach, 
usługach  lub  organizowanych  wydarzeniach  w celu  zwiększenie  rozpoznawalności  lub  poprawy 
wizerunku marki czy organizacji, często z wrażeniem, że nikt nie słucha. Niezadowalający poziom 
odzewu na prowadzoną działalność PR może podsuwać wątpliwości, czy podejmowanie aktywności 
komunikacyjnej ma sens. 

Jak zatem dotrzeć do świadomości dziennikarzy, klientów, kontrahentów i innych grup otoczenia, 
na co dzień zalewanych masą podobnych przekazów od konkurencyjnych firm i pozyskać nie tylko 
ich uwagę, ale i zgodne z naszymi oczekiwaniami reakcje? W tej publikacji postaramy się dowieść, 
że  istota  sprawy  nie  tyle  tkwi  w  stosowanych  technikach  i  narzędziach  (wszyscy  PR-owcy 
wykorzystują podobny zestaw instrumentów), ile w zaplanowaniu ich optymalnego wykorzystania, 
jednym słowem w umiejętności stworzenia takiego  planu działania i operowania narzędziami, by 
uczynić z nich narzędzia skuteczne, precyzyjnie „trafiające do celu”. 

Niech wyjaśni to przykład. Skalpel jest jednym z podstawowych narzędzi, jakim posługuje się każdy 
chirurg. Jednak precyzja chirurgicznego cięcia nie tyle leży po stronie skalpela, co w finezji użycia 
go przez chirurga, który wie w jaki sposób się nim posłużyć, by uzyskać określony efekt. Podobnie 
specjaliści PR wykorzystują w procesie komunikacji takie same narzędzia, choćby wysyłaną mailem 
informację prasową czy follow up, w postaci telefonu do dziennikarza. Istnieją jednak spore różnice 
w skuteczności. Jedni uzyskują publikacje, inni nie. Po części, co oczywiste, ma to związek z samym 
produktem. Łatwiej wypromować kolejną książkę autora bestsellerów niż debiutanta. Jest jednak 
faktem,  że  specjalista  promujący  nawet  najbardziej  niszowego  autora  zdecydowanie  zwiększa 
szanse  książki  na  promocyjny  sukces,  gdy  stosuje  się  do  określonych  reguł  postępowania.  
W każdym przypadku kluczowy jest profesjonalizm specjalisty PR i jego wiedza nie tylko o tym, co 
robić, ale i jak. 

Temat działań promocyjnych wokół książki jest szeroki i wielowątkowy. Ponieważ jednak środek 
ciężkości kampanii PR w wydawnictwach w dużym stopniu spoczywa na mediach (jest to jedna  
z najtańszych i najbardziej wiarygodnych sposobów dotarcia do szerokiej publiczności), zajmiemy 
się przedstawieniem procedur, które uczynią narzędzia media relations bardziej efektywnymi. 
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Zakładamy,  że  czytelnikom  tej  publikacji  znane  są  narzędzia  media  relations  i  sposoby  ich 
użytkowania. Tu zajmiemy się przede wszystkim planowaniem i standardami, czyli fundamentem 
dobrego PR, bez względu na to,  czy planowanie dotyczy całościowej  komunikacji  PR firmy, czy 
jednostkowej kampanii promocyjnej. 

Zaczniemy  od  ogólnej  teorii  budowania  planu  komunikacji  public  relations,  który  mylnie 
utożsamiany jest ze strategią. Strategia jest częścią składową planu, a media jako takie należą do 
kanałów  komunikacji.  Czy  zatem  w  ogóle  można  mówić  o  czymś  takim,  jak  strategia  media 
relations? Wykażemy, że jest to w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że media to nie tylko 
narzędzie  pośredniczące  między  nadawcą  i  adresatem,  ale  także  adresat  naszych  działań 
komunikacyjnych.  Postaramy  się  pokazać,  jak  zaplanowanie  sensownej  strategii  działań,  
z  uwzględnieniem specyfiki  produktu,  jakim jest  książka,  a  następnie  optymalne wykorzystanie 
dostępnych narzędzi, zdecydowanie wpływa na efekty media relations w postaci publicity.

Ostatecznym celem tej  publikacji  jest  zaproponowanie  reguł,  które  mogą być  dla  wydawnictwa 
potężną dźwignią nie tylko zwiększenia liczby publikacji w mediach, ale i, co za tym idzie, sprzedaży 
i zysków. Należy bowiem pamiętać, że budowanie relacji z otoczeniem firmy oraz jej reputacji to nie 
sztuka  dla  sztuki,  ale  konkretne,  strategiczne,  planowane  i  precyzyjnie  realizowane  działania, 
mające na celu osiągnięcie przez firmę jej celów biznesowych, takich jak rozwój i zysk. 

Siłą rzeczy w tym poradniku poruszymy tylko wąską część zagadnień związanych z prowadzeniem 
skutecznego  media  relations.  Gruntowne  omówienie  zagadnień  związanych  z  media  relations  
w wydawnictwie  oraz  innych dziedzin  wydawniczego PR znajdą Państwo w naszych autorskich 
szkoleniach, na które serdecznie zapraszamy. 

Na koniec  jeszcze  jedno słowo  gwoli  ostrzeżenia.  To  publikacja  nie  tylko  systematyzuje  szereg 
zadań, jakie specjaliści ds. promocji i public relations wykonują każdego dnia, ale i rozkłada je na 
czynniki pierwsze. Po co to dzielenie włosa na czworo? Odpowiadając krótko: po to, by po tym 
zabiegu włos był bardziej mocny, sprężysty i lśniący. Jednym słowem, by podejmowane działania 
i  używane  narzędzia,  dzięki  pogłębionej  świadomości  użytkownika,  nabrały  precyzji  i  lepiej 
spełniały swe zadanie. Wszystkich, którzy uważają, że ma to znaczenie, zapraszamy do lektury. 
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Planowanie a strategia

Strategia to, najprościej rzecz ujmując, spójna koncepcja działania, stanowiąca podstawę realizacji 

wyznaczonych  celów.  Strategia  jest  jednym  z  kluczowych  elementów  planu  działań 
komunikacyjnych,  czyli  planu  public  relations.  Żeby  zatem  zrozumieć  pojęcie  strategii,  należy 
poznać strukturę planu PR i miejsce strategii w jego ramach. 

Zanim jednak omówimy plan i samą strategię, poświęćmy chwilę na to, by uświadomić sobie po co 
w ogóle jest nam potrzebny jakikolwiek plan i strategia. 

Wyobraźmy sobie,  że  nasze  wydawnictwo,  to  okręt  wypływający  w rejs.  Znamy dokładnie  stan 
techniczny statku, zaopatrzenia i marynarzy, mamy świadomość celu podróży i wiemy po co tam 
płyniemy,  mamy mapę  i  urządzenia  nawigacyjne,  na horyzoncie  widzimy i  monitorujemy inne 
statki,  które  płyną  w  tym  samym  kierunku.  A  teraz  wyobraźmy  sobie,  że  tego  wszystkiego 
zabrakło... Jakie są szanse, że dopłyniemy do celu? Ba, jakie są szanse, że w ogóle dokądkolwiek 
dopłyniemy, a nie utkniemy na mieliźnie albo pójdziemy na dno?

Oto kilka argumentów, które pokazują, że dobry plan, to połowa sukcesu: 

1. Mamy jasną wizję celów i drogi, którą mamy podążać. Nasze cele są wyraziste i jasne, nie 
tracimy ich z oczu. Dzięki temu nasze działania komunikacyjne nie są przypadkowe. 

2. Dokonując  codziennych  decyzji  dysponujemy wyraźnym kryterium:  czy  dane  posunięcie 
przybliża nas do realizacji celu, czy raczej nas od celu oddala? 

3. Codzienna  praca  pozbawiona  jest  chaotyczności.  Unika  się  nieprzemyślanych  ruchów,  
a dzięki temu straty czasu i środków. 

4. Nasza komunikacja jest spójna, wyrazista i jednorodna, a przez to zrozumiała dla otocznia, 
co ma niebagatelny wpływ na budowane relacje i wizerunek. 

5. Podział pracy i budżetowanie są precyzyjne. Zdecydowanie ograniczamy konflikty na polu 
krzyżujących się kompetencji.  Harmonogram wyznacza codzienną pracę – każdy wie, co  
i  kiedy  ma  robić.  W  przypadku  choroby  lub  urlopu  któregoś  z  pracowników  wystarczy 
przekazać harmonogram działań innej osobie.

6. Świadomość planu podwyższa morale pracowników. Wiemy co robimy i po co. Jesteśmy 
profesjonalni.

Zalety  posiadania  planu działań możemy mnożyć  w nieskończoność.  Jest  ich równie  wiele,  jak 
problemów  wynikających  z  jego  braku.  Przejdźmy  zatem  do  omówienia  kolejnych  elementów 
składowych dobrego planu public relations. 

Plan  public  relations  to  szereg  kroków,  które  systematyzują  działania  komunikacyjne  na  dany 
okres. Plan może dotyczyć całości działań PR komunikacyjno-wizerunkowych (PR korporacyjny)  
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i  być  pisany  na  dłuższy  okres  (na  przykład  roku).  Może  też  dotyczyć  jednostkowej  kampanii 
promocyjnej (PR produktowy) trwającej na przykład dwa miesiące. Schemat budowania planu jest 
taki  sam,  a  uwzględnienie  wszystkich  elementów  gwarantuje  przedsięwzięciu  zdecydowanie 
większą skuteczność. 

Kolejne kroki  budowania planu opisują różne teorie i  powiemy o nich krótko,  ponieważ często 
pojawiają się w literaturze przedmiotu. Spróbujemy je wyjaśnić i usystematyzować.  

Jedna  z  teorii  planowania  opisuje  to  zagadnienie  za  pomoc  czterech  pojęć  (research,  action, 
communication, evaluation), od których funkcjonuje akronim R-A-C-E. Research, czyli  badanie, 
stanowi punkt wyjścia budowania całego planu. Kolejny krok, action, czyli działanie, to precyzyjne 
określenie  celów  i  opracowanie  sposobu  ich  osiągnięcia.  Komunikowanie  (communication)  to 
realizowanie opracowanej strategii i aktywne komunikowanie się z grupami docelowymi. Końcowa 
ocena  (evaluation)  stanowi  podsumowanie  procesu,  ocenę  skuteczności  i  efektywności  oraz 
stworzenie bazy do sformułowania kolejnych celów. 

Bardziej  precyzyjnie  cały  proces  opisuje  inny  akronim  R-O-S-I-E,  w  którym  obok  badania 
(research)  i  oceniania  (evaluation)  wyodrębnia  się  cele  (objectives),  strategie  (strategies)  oraz 
realizację (implementation) – w miejsce komunikacji, co jednak jest jednym i tym samym. 

Jeszcze inny sposób opisania procesu planowania, a więc i miejsca strategii w tym procesie, jest 
model drzewa. Wyobraźmy sobie drzewo, które ma korzenie, pień, konary i koronę. Korzeniem są 
badania  i  analiza  danych.  Z  tej  bazy  wyrasta  pień,  czyli  strategia:  wygenerowane  cele,  grupy 
docelowe oraz przekaz, który będziemy do nich kierować. Najlepiej gdy każda grupa docelowa, cel, 
jaki wobec niej mamy i przekaz są wąsko określone. Dalsza część drzewa to korona. Jej dolna część 
- konary – to taktyka wdrażania strategii. Są to skonkretyzowane grupy docelowe i dobrane do nich 
cele taktyczne, przekazy i kanały komunikacji. Powyżej jest mechanika, czyli konkretne narzędzia 
i sposoby ich użycia, by taktykę wcielić w życie. Jest tu miejsce na budżet i harmonogram działań. 
Szczyt drzewa to ocena efektywności i skuteczności podjętych działań.

Ten ogólny opis z pewnością nie jest wystarczający, by rozpocząć samodzielne planowanie działań 
komunikacyjnych. Aby w tym pomóc, spróbujemy jeszcze raz wypunktować i opisać krok po kroku 
kolejne etapy budowania planu public relations, jednocześnie starając wykazać ich użyteczność. 

 Badanie

Szukamy  odpowiedzi  na  szereg  pytań,  które  ułatwia  nam  określenie  aktualnej  sytuacji  firmy  
w  otoczeniu  rynkowym.  Za  pomocą  narzędzi  badawczych  (np.  ankiet,  wywiadów,  studiowania 
dotychczasowych  działań)  badamy  stan  obecnego  wizerunku  firmy,  naszą  pozycję  względem 
konkurencji  i  dotychczas stosowne kanały i narzędzia komunikacji.  Zebrane dane w tych trzech 
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obszarach poddajemy analizie.  Najprostszym, często stosowanym narzędziem analitycznym, jest 
analiza SWOT, która pozwala uzyskać konkretne informacje na temat naszej aktualnej pozycji czy 
wizerunku. Spisując nasze mocne strony (strengths), słabe (weaknesses), stojące przed nami szanse 
(opportunities) i zagrożenia (threats), wygenerujemy cele, jakie stoją przed firmą. Ich realizacja 
będzie przedmiotem podjętej działalności PR.

 Strategia

W skrócie: cele, grupy docelowe i przekaz. Żeby zrealizować cel, który wygenerowaliśmy w wyniku 
badania i analizy, musimy podjąć działania wobec najbardziej w tym przypadku wpływowej grupy 
ludzi – czyli takiej, której aktywność sprawi, że cel zostanie osiągnięty. „Zmuszamy” tę grupę do 
aktywności za pomocą kierowanego do niej przekazu.

Wyobraźmy sobie, że reprezentujemy wydawnictwo, które ma zamiar rozbudować ofertę o prozę 
kobiecą (planujemy stworzyć serię z literaturą popularną dla kobiet, z rozbudowaną ofertą, logo, 
modelowym schematem okładki, itd.). Mamy zamiar w przeciągu pół roku opublikować trzy nowe 
tytuły z tej kategorii. Z badań i analizy wynika, że naszym problemem jest słaba rozpoznawalność 
marki  wydawnictwa  jako  wydawcy  literatury  kobiecej.  Opracowujemy  strategię  wizerunkową. 
Mamy  cel:  zwiększyć  rozpoznawalność  marki*  wydawnictwa  jako  wydawcy  literatury  kobiecej  
i skłonić do zakupu naszych książek. Mamy strategiczną grupę docelową (grupa kobiet czytających 
w Polsce) i przekaz – jest to myśl, którą chcemy zaszczepić czytelniczkom, pewne wyobrażenie,  
z którym chcemy być kojarzeni, np.: Wydawnictwo X wydaje doskonałą prozę kobiecą. 
 

 Taktyka

To działania, które pośrednio mają wpłynąć na osiągnięcie naszego celu głównego. Naszą grupą 
strategiczną, która ma dokonać zakupu, są kobiety. Działania taktyczne to skłonienie do działania 
podmioty, które pomogą kobietom w podjęciu decyzji o zakupie. 

Taktyk zazwyczaj jest więcej niż jedna, by stymulować naszą grupę strategiczną z wielu stron i na 
wiele sposobów. Pojedyncze posunięcia taktyczne również składają się z celów, grup docelowych  
i  przekazów  oraz  z  kanałów  komunikacji.  W  tym  przypadku  grupami  docelowymi  mogą  być: 
aktorki,  celebryci,  blogerki,  redaktorki prasy kobiecej,  mężowie kobiet.  Cele, które przypisujemy 
danym grupom i przekazy również muszą być tak opracowane, by razem stworzyć sieć oddziaływań, 
które  pozwolą  osiągnąć  cel  główny (strategiczny).  Również  nasza  grupa  strategiczna  (kobiety)  
są  podmiotem,  na  który  oddziałujemy  bezpośrednio.  Warto  tę  grupę  poddać  segmentacji  na 
podgrupy (np. młode kobiety czytające w Polsce, dojrzałe kobiety czytające w Polsce, młode matki, 
itd.), by precyzyjniej dobrać przekaz i kanały komunikacji do ich potrzeb. 

Jak  już  wspominaliśmy,  do  każdej  grupy  taktycznej  wyznaczamy osobny  cel  i  przygotowujemy 
odmienny przekaz. Jest to bardzo ważne, by dokładnie przemyśleć, do kogo i z jakim przekazem się 
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zwrócimy.  Wróćmy  do  naszego  przykładu.  Naszym  celem  taktycznym  wobec  kobiet  jest 
przekonanie  ich,  że  najlepszym  odpoczynkiem  na  codzienne  zabieganie  jest  dobra  książka 
wydawnictwa X.  Celem taktycznym wobec  mężczyzn jest  podsunięcie  myśli,  że kobiety kochają 
otrzymywać w prezencie doskonałe książki wydawnictwa X. Przekaz w obu przypadkach  będzie 
inny, a jego kształt zależy od wiedzy i pomysłowości specjalisty PR. 

Taktyka  to  również  kanały  komunikacji.  Większość  dziedzin  public  relations  jest  rodzajem 
komunikowania się z otoczeniem. Kanałem komunikacji mogą być media, spotkania autorskie czy 
sponsorowanie  wydarzeń.  Niezbędna  jest  tu  mądra  selekcja,  która  zdecyduje  o  najlepszych 
sposobach dotarcia do danych grup docelowych. Innym kanałem dotrzemy do młodej mamy, która 
przebywa w domu z dzieckiem i czyta prasę parentingową, a inaczej do młodej business woman. 

Podsumowując, taktyka to przekazy udostępniane grupom otoczenia przez kanały komunikacji po 
to,  by  osiągnąć  zamierzone  cele  taktyczne.  A  te  z  kolei  mają  prowadzić  do  realizacji  celu 
ostatecznego - strategicznego, który przez cały czas planowania musimy mieć w polu widzenia.

 Mechanika

Kiedy dysponujemy już opracowaną taktyką (a raczej zestawem taktyk), uszczegóławiamy ją jeszcze 
bardziej.  Do każdego składu: grupa docelowa – cel – przekaz – kanały komunikacji,  dobieramy 
szczegółowe  narzędzia,  opracowujemy  budżet  i  szczegółowy  harmonogram  działań.  W  efekcie 
otrzymujemy coś bardzo konkretnego: harmonogram kolejnych kroków, podział pracy w obrębie 
działu oraz zaplanowanie kosztów, jakie poniesiemy. Uzyskujemy też narzędzie do oceny bieżących 
działań  i  dokonywania  ewentualnych  modyfikacji,  a  także  możliwość  końcowej  oceny  całej 
kampanii pod kątem stopnia osiągnięcia założonych celów. 

 Ocena

Skąd  będziemy  wiedzieli,  że  cel  został  osiągnięty?  Cel  strategiczny  powinien  być  wymierny  – 
powinniśmy dokładnie ustalić, czego oczekujemy po przeprowadzeniu kampanii komunikacyjnej, 
najlepiej w liczbach, np. oczekiwaną liczbę wycinków prasowych, statystyk wejść na stronę www, 
statystyk funpage'a na Facebooku, liczbę osób na spotkaniach autorskich, itd. 

Być  może  ktoś  ma wątpliwości,  czy  planowanie  działań  PR ma zastosowanie  w  wydawnictwie. 
Faktem  jest,  że  część  specjalistów  PR  w  wydawnictwach  radzi  sobie  bez  planu,  kierując  się 
wyczuciem i  intuicją.  Jednak jest  wielce  prawdopodobne,  że nie  dostrzegają i  nie  wykorzystują 
wielu szans, które leżą w zasięgu ręki lub nie są  świadomi, że stosowane przez nich rozwiązania 
działają na ich niekorzyść. Jeśli chcemy, by narzędzia public relations miały realny wpływ na wzrost 
poziomu  sprzedaży,  warto  poświęcić  czas  i  gruntownie  przejść  wszystkie  etapy  planowania.  
W obecnej sytuacji rynkowej - dużej konkurencji i wąskiej grupy nabywców książek - planowanie 
może okazać się doskonałym sposobem na zwiększenie przewagi konkurencyjnej i zysków.
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Media relations

W procesie planowania, w którym media funkcjonują jako kanał komunikacji, niezwykle ważna 

jest  świadomość,  że  poza  funkcją  użytkową,  czyli  komunikowaniem  naszego  przekazu  do 
potencjalnych  klientów,  media  są  również  naszą  grupą  docelową.  Istotą  media  relations  jest 
przecież  budowanie  dobrych  relacji  z  dziennikarzami,  o  czym  często  się  zapomina,  używając 
mediów, a nie się z nimi komunikując. Ta, wydawałoby się, subtelna różnica, jest fundamentalną 
kwestią, która sprawia, że media relations działa lub nie. 

W czym zatem tkwi  specyfika komunikacji  z  mediami? Specjalista  zajmujący  się  komunikacją  
z  mediami  musi  mieć  stale  w  pamięci,  że  media  relations  to  realizowanie  celów 
komunikacyjnych za pomocą odpowiedniego przekazu poprzez i wobec dziennikarzy 
jednocześnie. Media to kanał komunikacji z naszymi grupami docelowymi, ale i adresat naszych 
działań komunikacyjnych. W skrócie tę skomplikowaną relację można ująć w taki oto sposób: jest 
o wiele pewniejsze, że dziennikarz powie przysłowiowemu Kowalskiemu, że jesteśmy warci tego, by 
nas lubić, jeśli najpierw sam nas polubi. 

W dalszej  części  wyjaśnijmy,  jaka wartość leży w pojmowaniu roli  dziennikarza w taki  właśnie 
sposób:  jako  adresata  i  przekaźnika  informacji  jednocześnie  i  jakie  rodzi  to  wyzwania  oraz 
możliwości  dla  specjalisty  PR  w  wydawnictwie.  Pokażemy,  że  planowanie  komunikacji 
korporacyjnej lub kampanii produktowych ma swoje odbicie również w planowaniu poszczególnych 
dziedzin  PR – w naszym przypadku media relations.  Spróbujemy sformułować strategię media 
relations,  w  której  celem  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  z  dziennikarzami,  sprzyjających 
zwiększeniu publicity. Ważne jednak, by pamiętać, że strategia media relations dotyczy bardziej 
formy  niż  treści.  Odbywa  się  bowiem  w  trakcie  realizowania  konkretnych  kampanii 
komunikacyjnych  i  dotyczy  naszego  „jak”  się  komunikować  w  trakcie  promowania  książek,  by 
jednocześnie  zdobyć  zaufanie  i  sympatię  dziennikarzy.  Kampanie  media  relations  prowadzone 
bezpośrednio (prezenty dla dziennikarzy, konferencje wyjazdowe z atrakcjami) są kosztowne i nie 
koniecznie budują naszą wiarygodność. O wiele silniej kształtuje nasz wizerunek w oczach mediów 
nasza codzienna profesjonalna praca. 

Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę przy pewnym istotnym zagadnieniu, które jest 
ważne dla zarysowania klimatu stosunków przedstawicieli  public relations i środków masowego 
przekazu. Na temat współpracy obu branż krążą opinie i przekonania, do których warto się odnieść. 
W  literaturze  przedmiotu  często  pojawiają  się  tezy  o  oczekiwanym  partnerstwie  w  stosunkach 
dziennikarzy i specjalistów PR, niestety nacechowane wzajemnymi pretensjami o brak kompetencji 
czy dobrej  woli.  Omawia się wzajemne oczekiwania,  a  nawet postuluje o stworzenie oficjalnych 
norm współpracy, regulujących kontakty i wzajemne zobowiązania na linii: mass media - komórki 
PR firm i organizacji. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że byłyby to próby usystematyzowania 
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relacji, których, z racji ich natury, usystematyzować się nie da. Regulują je raczej ogólne zasady 
savoir-vivre'u i przyzwoitości, a z drugiej strony profesjonalizmu obu ze stron. 

Ponieważ ten poradnik ma za zadanie uświadomić szereg czynników, które wpływają na budowanie 
dobrych  relacji  z  dziennikarzami  i  otrzymywanie  tego,  na  czym  nam  najbardziej  zależy,  czyli 
publicity, zachęcamy by nie oglądać się na utopijne postulaty i oficjalne regulacje. Skłania do tego 
kilka zasadniczych  kwestii.  Jedną z  nich jest  świadomość,  że  media  relations,  czyli  budowanie 
relacji  z  mediami,  leży  po  stronie  public  relations,  nie  mediów.  Dziennikarze  nie  mają  i  nie 
potrzebują  mieć  działającego  w drugą  stronę  „PR relations”.  Fakty  są  takie,  że  specjalista  PR  
w zdecydowanym stopniu zależy od dziennikarza i musi być w tej relacji stroną aktywną i budującą 
relacje,  nie odwrotnie. Porzucenie oczekiwań wobec dziennikarzy,  a w to miejsce wypracowanie 
pozycji wytrawnego gracza, który zna reguły komunikacji, są drogą do sukcesu. Bardzo odradzamy 
postawę  roszczeniową,  której  dziennikarze  nie  znoszą.  Natomiast  zachęcamy  do  traktowania 
dziennikarza jako klienta o statusie VIP, będącego nie tylko przekaźnikiem, ale i pełnoprawnym 
odbiorcą naszych informacji. Można się na to obrażać, a można mieć efekty, wybór należy do nas. 
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Przedmiot komunikacji - książka

Żeby precyzyjnie wyjaśnić skomplikowany rodzaj oddziaływania, jaki przebiega na linii: specjalista 

PR - dziennikarz, w dodatku w branży wydawniczej, gdzie dodatkowym elementem komplikującym 
sprawę  jest  szczególny  charakter  produktu,  musimy dwie  kwestie  rozłożyć  na  części  pierwsze: 
produkt, czyli książkę i relację z dziennikarzem.

Zacznijmy od podstawowej kwestii – specyfiki produktu, jakim jest książka. Mimo materialnego 
charakteru, jego istota nie tyle leży w papierze, formacie czy kroju pisma (choć oczywiście są to 
istotne elementy), ale przede wszystkim w zaspokajaniu potrzeb niematerialnych: intelektualnych 
i  emocjonalnych.  Chyba  najbardziej  zasadne jest  rozumienie  książki  jako połączenia  produktu  
i usługi. Produktem jest oczywiście sam przedmiot, który można postawić na półce, ale to, co się tak 
naprawdę sprzedaje, „produkując” i sprzedając książki, to dobrze opowiedziana historia, wiedza, 
rozrywka i emocje. Książka jest też usługą, ponieważ udostępnia formę spędzania czasu. 

Ze względu na taki a nie inny charakter produktu, książka jest bardzo wdzięcznym przedmiotem 
promocji.  Jest  jak  cebula  zbudowana  z  warstw.  Można  ją  analizować  na  wielu  poziomach, 
rozpatrywać pod różnym kątem, wyodrębniać istotne dla niej aspekty. Każda z wyodrębnionych 
warstw  staje  się  argumentem,  który  można  wykorzystać  w  materiałach  do  prasy,  precyzyjnie 
wysuwając  na  pierwszy  plan  tę  cechę,  która  najskuteczniej  przemówi  do  danego  odbiorcy: 
dziennikarza i czytelnika. Możliwe warstwy książki:

• fabuła 
• warstwa społeczna
• warstwa historyczna
• warstwa obyczajowa
• warstwa światopoglądowa
• bohaterowie
• losy bohaterów
• główny przekaz
• morał
• geneza powstania książki
• autor – osobowość, styl życia, światopogląd
• biografia autora
• inne.

Doborze przeprowadzona analiza pozwala nam dostrzec te  istotne,  unikatowe cechy książki,  na 
których możemy zbudować całą kampanię promocyjną - i w jej ramach -  przekaz kierowany do 
mediów.
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Komunikowanie w media relations

Kolejną istotną sprawą dotyczącą promocji książek w mediach jest proces dystrybucji informacji 

na jej temat i rola dziennikarza w tym procesie. 

Tradycyjny proces komunikacji wygląda następująco:

                                                               komunikowanie
                                               --------------------------------------> 

                      
                                              <---------------------------------------
                                                              odpowiedź zwrotna
                                 kodowanie                                                            dekodowanie

Jest to model odpowiadający komunikacji bezpośredniej. Nadawca koduje komunikat i przekazuje 
go  adresatowi,  adresat  go  dekoduje  i  może  odpowiedzieć  komunikatem  zwrotnym.   Jednak  
w przypadku komunikacji  za pośrednictwem mediów sprawa się komplikuje.  W tym przypadku 
naszym nadawcą jest specjalista PR, komunikat pozostaje komunikatem, adresatem jest czytelnik, 
a między adresatem, a nadawcą, pojawia się przekaźnik informacji, pośrednik, czyli dziennikarz. 
Jednak dziennikarz nie jest tylko pośrednikiem, ale również, podobnie jak odbiorca mediów, także 
adresatem informacji. Wygląda to tak:

                                                               komunikowanie
                                               --------------------------------------> 

                      
                                              <---------------------------------------
                                                             odpowiedź zwrotna
                                  kodowanie                                                            dekodowanie
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Media,  wbrew  potocznym  wyobrażeniom,  nie  są  tubą,  która  przekazuje  informacje  swoim 
odbiorcom, ale grupą ludzi, którzy filtrują informacje przez szereg kryteriów, zanim będzie miała 
szansę zostać przekazana dalej. To czyni media, poza kanałem komunikacji, naszą grupą docelową. 

Jakie  znaczenie  dla  komunikacji  z  mediami  ma tak  przyjęte  rozumienie  procesu  komunikacji? 
Mówiąc trochę przewrotnie taka komunikacja wymaga pewnego rodzaju schizofrenii. Pracując nad 
przekazem,  np.  treścią  informacji  prasowej,  należy  myśleć  jak  specjalista  PR,  jak  dziennikarz  
i  przysłowiowy  Kowalski  jednocześnie.  To  piętrowy  tort,  który  składa  się  z  trzech  biszkoptów. 
Wypiekając go, nie można pominąć żadnego z nich.

Jak  to  rozumieć?  Specjalista  PR,  aby dotrzeć  do  czytelnika,  powiedzmy Kowalskiego,  po to  by 
Kowalski kupił książkę, musi najpierw sprawić, by dziennikarz, który dysponuje kanałem łączności 
z  Kowalskim,  „kupił”  jego  informację.  Kluczowe  staje  się  pytanie:  kiedy  dziennikarz  kupi 
informację?  Ma  na  to  wpływ  wiele  czynników,  ale  najważniejszym  z  nich  jest  właśnie  nasz 
Kowalski. Dziennikarz ma za zadanie przyciągnąć jego uwagę i zaspokoić jego potrzeby, czyli pisać 
o tym, co leży w zakresie zainteresowań Kowalskiego.  Drugim ważnym, a często lekceważonym 
kryterium  decyzyjnym  dziennikarza,  są  jego  sympatie  i  antypatie,  a  dotyczy  to  również  nas 
osobiście, naszej oferty i naszego wydawnictwa. Trzecim czynnikiem są osobiste zainteresowania 
dziennikarza. Zatem kolejne pytania, istotne z punktu widzenia efektywnych relacji z mediami, to: 
jak mieć wpływ na odczucia dziennikarza oraz jak poznać i wykorzystać jego zainteresowania. 

Zacznijmy od zapamiętania dwóch kluczowych zasad:

1. Należy dobrze poznać profil czytelniczy danego medium 

2. pisząc informację prasową należy mieć w pamięci trzech adresatów: 

• Kowalskiego – trzeba pamiętać, co interesuje czytelnika danego medium

• dziennikarza  -  pracownika  medium  -  który  prześledzi  informację  pod  kątem  tego,  czy 
informacja pasuje do profilu medium i czy Kowalski będzie zadowolony; dziennikarz musi 
dostrzec  w  naszym  przekazie  zaspokojenie  tych  potrzeb.  Na  tym  poziomie  relacji 
dziennikarz  jest  wrażliwy  na  przejawy  naszego  profesjonalizmu  lub  jego  braku,  na 
rzetelność, punktualność, naszą znajomość pola jego zawodowej aktywności i zobowiązań.

• dziennikarza – człowieka – tu mieszczą się osobiste odczucia dziennikarza związane z tym, 
jak jest przez nas traktowany, to czy jesteśmy pomocni, serdeczni i autentyczni (emanacja 
osobowości  specjalisty  PR,  która  wybiega  poza  schematy  oficjalnego  postępowania). 
Dostajemy  punkty  za  znajomość  i  uszanowanie  osobistych  zainteresowań  dziennikarza, 
związanych z dziedziną którą zajmuje się zawodowo, ale i prywatnie.  
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Adresat komunikacji - dziennikarz

Każde  działanie,  bez  względu  na  jego  charakter,  aby  przyniosło  zamierzony  skutek,  musi 

uwzględniać rzeczywiste cechy i potrzeby adresata tych działań. Ta zasada sprawdza się również  
w  przypadku,  gdy  adresatem  naszej  aktywności  jest  dziennikarz.  Dlatego,  aby  nasze  działania 
komunikacyjne  przynosiły  rzeczywiste  korzyści  w  postaci  publikowanych  recenzji,  wywiadów, 
prezentacji w radio i telewizji, czy obecności mediów na organizowanych przez nas wydarzeniach 
promocyjnych,  ważne  jest,  aby  specjalista  PR  poznał  specyfikę  pracy  dziennikarza  i  wyszedł 
naprzeciw jego potrzebom.  

Przyjrzyjmy się zatem z lupą osobie dziennikarza zajmującego się kulturą. 

Pierwszym  krokiem,  zanim  wyślemy  pierwszego  e-maila  lub  wykonamy  pierwszy  telefon,  jest 
uświadomienie  sobie,  kim  jest  ów  dziennikarz?  Zacznijmy  od  najbardziej  banalnego,  ale  
i  najbardziej  prawdziwego  stwierdzenia,  o  którym  często  się  zapomina  –  dziennikarz  to  też 
człowiek. Co więcej człowiek, który, jak większość z nas, ma mnóstwo pracy i często działa pod 
presją czasu. Postawmy się przez chwilę w roli dziennikarza i usiądźmy za jego biurkiem, przed 
komputerem. Wygląda to mniej więcej  tak:  na biurku piętrzą się książki do recenzji,  skrzynka  
e-mailowa, pełna  wiadomości o kolejnych nowościach i imprezach promocyjnych, pęka w szwach 
(i  wciąż  napływają  nowe),  gonią  go  terminy  ukończenia  tekstów  czy  materiałów  radiowych  
i telewizyjnych, a zegar tyka. 

Powiedzmy, że dziennikarz zamierza wybrać cztery książki do omówienia w tym tygodniu. Otwiera 
skrzynkę: 100 nowych wiadomości.  Na biurku stos nowych książek.  Jakim kryterium będzie się 
kierował, wybierając cztery z nich? Nie ma co się łudzić, że przeczyta wszystkie maile, przebiegnie 
wzorkiem choćby kilka pierwszych stron każdej książki, przestudiuje wszystkie informacje prasowe, 
dając każdemu z tytułów równe szanse. W tym momencie sytuacja jest bliższa telewizyjnemu show, 
w którym kandydat do zwycięstwa ma kilka sekund, by zdobyć serce jury. Na pierwszy ogień idą 
głośne nazwiska i książki, o których po prostu trzeba napisać, jak biografia wybitnego pisarza, czy 
bestsellerowa saga. Dwa miejsca są już obsadzone. Pozostały dwa wolne. And the winner is...

Najwyższy czas odpowiedzieć na wątpliwości tych czytelników, którzy są przekonani, że na decyzję 
dziennikarza  mają  wpływ  przede  wszystkim  twarde  fakty:  autor,  fabuła,  styl,  jednym  słowem 
kluczem jest świetny produkt. To oczywiście prawda, ale... Ale faktem jest, że często, jakkolwiek by 
to  brzmiało  niepoważnie,  o  zamieszczeniu  recenzji  tej,  a  nie  innej  książki  decydują  kwestie 
pozamerytoryczne.  Gdy  dziennikarz  uczyni  zadość  kluczowym kryteriom,  obowiązującym go  ze 
względu  na  miejsce  pracy  (należą  do  nich  np.:  profil  odbiorcy  danego  medium,  oczekiwania 
przełożonego), wciąż może wybierać z wielu książek, które tym kryteriom czynią zadość. Teraz już 
liczą  się  prywatne  upodobania  dziennikarza  i  subiektywna  sympatie  lub  uprzedzenia  wobec 
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specjalistów PR. Zadaniem profesjonalnego specjalisty jest poważnie traktować te kwestie.  Ktoś 
kiedyś nie bez powodu wymyślił media relations. Jak zatem wzmocnić swoją pozycję? Kluczem jest 
nasza strategia media relations – budowanie relacji i wizerunku (wizerunku osobistego specjalisty 
PR, a przez to również wydawnictwa) w oczach dziennikarza.   

Zanim zabierzemy się za budowanie relacji  i  wizerunku, od razu z góry załóżmy, że marzeniem 
dziennikarza  jest  to,  by  mógł  pracować  w  spokoju  i  by  mu  nikt  nie  przeszkadzał.  Jak  zatem 
pogodzić  potrzebę  spokoju  dziennikarza,  z  naszą  potrzebą,  by  się  z  nim kontaktować,  polecać, 
zachęcać, przypominać i nie uzyskać łatki „tego namolnego piarowca”? Czy da się wybrnąć z tej, 
zdawałoby się, patowej sytuacji? Kluczem jest wiedza o tym, że dziennikarz ma jeszcze trzy sekretne 
marzenia (zresztą, co tu dużo mówić, są to marzenia większości z nas):

• by mu pracę jak najbardziej ułatwić
• by mógł zajmować się tym, co lubi
• by traktowano go z szacunkiem i, bardzo chętnie, w sposób wyjątkowy.

Oto nasza recepta na znakomite relacje z dziennikarzem: „ułatwianie” pracy dziennikarzowi (i tu 
potrzebna nam wiedza o dziennikarzu – pracowniku medium), umożliwianie mu zajmowania się 
tym, co lubi (tu potrzebna nam wiedza o dziennikarzu człowieku) i  obdarzanie go szacunkiem. 
Wypełnianie tych funkcji w sposób profesjonalny, ze znajomością sztuki użytkowania narzędzi PR 
i  standardów  działania,  będzie  tym,  co  pozwali  podbić  serce  dziennikarza  i  podnieść  nasze 
notowania mocno w górę. 

Wymieńmy kilka sposobów zaspokajania potrzeb dziennikarza. Oczywiście dotyczy to wszystkich 
interesujących  nas  dziennikarzy  we  wszystkich  interesujących  nas  mediach,  ale  dla  wygody 
będziemy używać liczby pojedynczej. 

Ułatwianie pracy

Stańmy się ekspertami od rynku mediów. Zapoznajmy się dobrze ze wszystkimi interesującymi nas 
mediami i szczegółowo z kolumnami/programami kulturalnymi w ich ramach. Dowiedzmy się, kim 
jest  czytelnik/widz/słuchacz  danego  medium.  Ustalmy  jaki  rodzaj  książek  jest  najczęściej 
omawiany  i  dlaczego.  Jednym  słowem  przebadajmy  rynek  mediów  i  stwórzmy  bazę  mediów  
i dziennikarzy ze szczegółowymi adnotacjami na ich temat. Dzięki temu będziemy w pełni świadomi 
do kogo się zwracamy. Pisząc informację prasową będziemy mogli modyfikować jej treść, biorąc 
pod uwagę potrzeby czytelników danego medium. 

Czy  to  rzeczywiście  pomoc?  Czy  dziennikarz  sam  nie  dostrzeże  ważnych  dla  niego  aspektów 
książki? Na tym właśnie polega istota naszej pomocy: by nie musiał tego robić. Nie traćmy z oczu 
faktu, że nasza książka nie jest w kontakcie z dziennikarzem jeden do jednego, ale jest w masie 
książek, które dziennikarz otrzymał tego dnia. Pamiętajmy, że specjaliści działów promocji innych 

16



wydawnictw  robią  to  samo  co  my –  walczą  o  uwagę  dziennikarza.  Jasno  i  klarownie  opisana 
informacja prasowa i subtelna, ale rzucająca się w oczy wskazówka, dlaczego to idealna książka dla 
tego właśnie medium, może wpłynąć na proces decyzyjny bardziej niż myślimy. 

Innym sposobem ułatwiania  pracy  dziennikarzowi,  jest  opracowywanie  materiałów dla  mediów 
pod  względem  merytorycznym  i  formalnym  nie  tylko  zgodnie  z  kanonami  sztuki  PR,  ale  
i dziennikarskiej. Ponieważ to obszerne zagadnienie i wykracza poza przedmiot tego opracowania, 
wspomnijmy tylko o paru przykładach: twórzmy newsy z odpowiedzią na sześć zasadniczych pytań 
(co, kto, kiedy, gdzie, jak i dlaczego), stosujmy lead w informacji  prasowej i  zasadę odwróconej 
piramidy, przygotowujmy atrakcyjny press kit (materiały uzupełniające, informacje specjalistyczne, 
dobrej jakości zdjęcia). Pamiętajmy, że w większości dziennikarze to specjaliści od słowa pisanego. 
Im lepiej  poznamy warsztat  dziennikarski,  tym lepiej  skonstruujemy przekaz  w taki  sposób,  że 
będzie do wzięcia „od ręki” (idealny to taki, który można wykorzystać na zasadzie „kopiuj/wklej”. 

Umożliwianie dziennikarzowi, by mógł zajmować się tym, co lubi

Możemy być pewni, że dziennikarze zajmujący się kulturą należą do wąskiej grupy ludzi czytających 
w Polsce.  Mają zatem swoje upodobania,  ulubione gatunki,  ukochanych autorów.  Prześledzenie 
historii  danego  dziennikarza  pod  kątem  publikowanych  recenzji  i  artykułów,  przeszukanie 
internetu pod kątem jego zainteresowań (również tych nie związanych z książkami), przejrzenie 
profilów w mediach społecznościowych, a także notowanie wszelkich prywatnych uwag padających 
w  trakcie  rozmów  telefonicznych  i  podczas  wymiany  korespondencji  mailowej  pozwoli  nam 
stworzyć portret danego dziennikarza. Dzięki temu będziemy mogli bardziej precyzyjnie dobierać 
potencjalnych recenzentów konkretnych książek w ramach danego medium. Dotyczy to z jednej 
strony dużych redakcji, gdzie często zdarza się, że jest kilku dziennikarzy piszących/mówiących  
o  książkach.  Metoda  wysyłania  książek  do  szefa  działu  kultury  zazwyczaj  okazuje  się 
niewystarczająca. Kiedy wiemy, że w gazecie X, w której są trzy osoby piszące recenzje, dziennikarz 
Y fascynuje się wyprawami konkwistadorów, a nasza nowa powieść to biografia Francisca Pizarra, 
nie będziemy mieli  wątpliwości  do kogo wysłać książkę.  A jeśli  chcemy wysłać książkę do pani 
redaktor,  która sama jedna redaguje szpaltę poświęconą książkom w dwutygodniku dla kobiet  
i  wiemy,  że ta  pani  kocha Włochy – nie  tylko wyślemy jej  książkę w pierwszej  kolejności,  ale  
i napiszemy coś osobistego – i tu przechodzimy do potrzeby trzeciej...

Traktowanie dziennikarza z szacunkiem i w sposób wyjątkowy

„Witam Pani Małgorzato, w naszej ostatniej rozmowie wspomniała Pani, że kocha Pani Włochy.  
Z tym większą przyjemnością przesyłam...”

Wszyscy  specjaliści  PR  wysyłają  do  dziennikarzy  mailingi  z  informacjami  o  nowościach, 
wydarzeniach,  nagrodach,  itd.  Wielu  specjalistów  PR  wysyła  je  jako  masowe  przesyłki  do 
wszystkich  zainteresowanych.  Nie  można  nazwać  tego  błędem,  ale  jest  pewna  subtelna,  acz 
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zasadnicza różnica, kiedy dziennikarz otrzymuje mail masowy o wspólnej dla wszystkich treści,  
a kiedy otrzymuje mail pisany bezpośrednio do siebie, ze swoim imieniem, zmodyfikowany tak, by 
odpowiadał jego potrzebom, z osobistymi akcentami. Dziennikarz szybko zapamięta, kto traktuje 
go w wyjątkowy sposób. Proszę wierzyć lub nie, ale taki mail ma zdecydowanie większe szanse na 
to, by zostać przeczytanym (a wciąż pamiętajmy, że nie działamy w próżni i nasz mail jest jednym 
z kilkudziesięciu, które dziennikarz otrzymał danego dnia). A już samo przeczytanie maila może być 
pierwszym krokiem do kolejnego – na przykład do poproszenia o przysłanie książki. 

Oczywiście  to  tylko  przykłady  zależnych  od  nas  czynników,  które  mają  wpływ  na  pozytywne 
odczucia dziennikarza. Nie radziłabym ich lekceważyć. Te odczucia, choć subiektywne, składają się 
na obraz naszej osoby i wydawnictwa, czyli na budowany wizerunek. I obok jakości samych książek, 
są  mocnym  argumentem  za  tym,  by  zrecenzować  właśnie  naszą  publikację,  a  nie  innego 
wydawnictwa,  proponującego  książkę  o  porównywalnej  jakości,  ale  gdzie  wizerunek  i  relacje  
z działem PR w jakiś sposób szwankują lub ich w ogóle nie ma. 

18



Plan kampanii promocyjnej książki

Wszystkie dotychczasowe rozważania stanowią rodzaj  refleksji  wokół tematu media relations  

w  wydawnictwie.  Czas  na  pokazanie  pewnego  schematu  postępowania,  który  może  służyć  za 
wzorzec do opracowania własnego planu kampanii promocyjnej książki z wykorzystaniem strategii 
media  relations.  Stałe  monitorowanie  skuteczności  kolejnych  kroków,  udoskonalanie  ich, 
eliminowanie lub dodawanie innych pozwolą nam na wypracowanie optymalnego wzorca działania, 
który w najbliższy doskonałości sposób będzie budować wizerunek danego tytułu, wspierać pracę 
dziennikarza i zapewniać rozgłos naszym książkom. 

Poniżej przedstawiam kolejne kroki, które składają się na schemat planu promocji książki. Prosimy 
zauważyć,  że  schemat  ten  pokrywa  się  z  omawianym  wcześniej  planowaniem public  relations, 
które,  jak  mówiliśmy wcześniej,  można wykorzystywać do planowania całościowych działań PR 
firmy  (PR  korporacyjny),  jak  i  pojedynczych  kampanii  promocyjnych  (PR  produktowy)  lub 
fragmentów tych kampanii, np. kampanii public relations w mediach (media relations). 

Krok I  Badanie
Analiza książki jako przedmiotu promocji 

Żeby dokonać analizy książki, którą mamy zamiar promować, pierwszym i bardzo ważnym krokiem 
jest... przeczytanie jej. Wydaje się to oczywiste, jednak istnieje pokusa, by zabrać się za promowanie 
książki  bez  jej  dokładnej  znajomości.  Ogólna  wiedza,  zasięgnięta  u  redaktora,  czy  przeczytanie 
wewnętrznej  recenzji,  wydaje się  wystarczająca.  Bardzo odradzamy takie  podejście.  Znajomość  
i przeanalizowanie książki pozwala dostrzec cały jej potencjał i możliwości promocyjne, które łatwo 
stracić z oczu przy pobieżnym zapoznaniu się z fabułą. Choć nie o samą fabułę chodzi. Szansa na 
sukces  promocyjny  książki  wzrasta  wraz  z  poznaniem  jej  tła  historycznego,  społecznego  czy 
obyczajowego, w zależności od tego, czego dotyczy dany tytuł. 

Dogłębna  analiza  książki  daje  szansę  na  wygenerowanie  dla  niej  właściwych  celów,  grup 
docelowych, przekazów komunikacyjnych i kanałów komunikacji, a w dalszej kolejności właściwych 
narzędzi. By nasze działania komunikacyjne miały realny wpływ na sprzedaż (a taki jest ostateczny 
cel działań PR), należy precyzyjnie zdiagnozować wszystkie elementy strategii, taktyki i mechaniki. 
Promowanie  książki  jako  produktu  dla  wszystkich,  na  wszystkie  dostępne  sposoby  i  ogólnymi 
sloganami jest jakimś rozwiązaniem, ale tylko jakimś. Jest jak zarzucanie sieci byłe gdzie i byle jak. 
Złowimy wiele ryb (publiczności), ale w większości nie interesującego nas gatunku. Czyż nie lepiej 
popłynąć tam, gdzie znajduje się nasza ławica? Zarzucić sieci w odpowiedni sposób, z odpowiednią 
przynętą? To kwestia ekonomiki środków i celowania w środek tarczy. 
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Po przeczytaniu książki oraz dokonanych analizach, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie burzy 
mózgów  w  obrębie  działu  promocji.  Burza  mózgów  jest  świetnym  katalizatorem  rozwiązań  
i pomysłów, choć nie polega wyłącznie na tym, by rzucać genialnymi pomysłami promocyjnymi. Jej 
głównym celem jest udzielenie precyzyjnych odpowiedzi na zasadnicze pytania. Niektóre z nich są 
proste, inne wymagają głębszego namysłu:

1. Do jakiego gatunku zaliczymy tę książkę (np. książka kulinarna, beletrystyka, publicystyka)

2. Jaki to rodzaj książki (jeśli beletrystyka, to np. proza kobieca, kryminał, biografia)?

3. Co jest główną ideę książki, jej myślą przewodnią? Chodzi o wygenerowanie z treści książki 
zawartego w niej  przesłania,  wyjątkowej  myśli,  np.:  „Książka pokazuje zmagania kobiet  
w czasie drugiej wojny światowej poza linią frontu, w zwykłej codzienności. Pokazuje jak 
zachować  godność  w  obliczu  najcięższych  prób”.  Albo:  „Biografia  wybitnego  malarza 
pokazuje  jak  poświęcenie  sztuce i  czynieniu piękna,  niepoddane kontroli,  może być siłą 
niszczącą życie”. 

4. Co jeszcze, poza główną ideą, można wygenerować z treści jako przesłanie? Chodzi o inne, 
mniej  kluczowe  myśli,  jednak  cenne,  służące  jako  argumenty  potwierdzające  wartość  
i atrakcyjność książki.

5. Co wyróżnia książkę i czyni z niej pozycję wyjątkową na rynku? 

6. Jakie nadzieje wiążemy z książką (sprzedażowe i wizerunkowe)?

7. W jaki  sposób  przebiegała  promocja  innej  książki  o  podobnym profilu  (gatunek,  autor, 
temat)? Które posunięcia były skuteczne, które nie? Warto prześledzić teczkę prasową takiej 
książki – kto i gdzie o niej pisał, mówił. Jak była przyjęta przez czytelników. 

8. W jaki  sposób przebiegała sprzedaż książki  o podobnym profilu? Jeśli  mamy dostęp do 
informacji,  w  jaki  sposób  przebiegała  sprzedaż  danej  książki,  może  nam  to  dostarczyć 
dodatkowych danych do utworzenia profilu strategicznego czytelnika.

W trakcie burzy mózgu należy spisywać wszystkie odpowiedzi, a na koniec dokonać analizy SWOT:

1. Jakie  są  mocne strony  książki?  (Znany  autor  o  mocnej  pozycji,  świetny styl,  unikatowe 
zdjęcia).

2. Jakie są słabe strony książki? (Niszowy temat, autor niechętnie udziela się w mediach).
3. Jakie stoją przed nią możliwości? (Temat atrakcyjny społecznie).
4. Jakie są zagrożenia? (Drugie wydanie).
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Ważnym  krokiem,  który  warto  uwzględnić,  zanim  przystąpimy  do  formułowania  strategii,  jest 
rozmowa z autorem. Jest on źródłem wielu cennych informacji, zarówno na temat swojej osoby, jak 
i książki. Jednak należy pamiętać, że uwagi autora traktujemy jako pomoc i ewentualne wskazówki, 
a nie wyznacznik naszych działań.  Autor najczęściej  nie zna zasad budowania strategii  i  taktyki 
promocyjnej. Podłapywanie genialnych, zdaniem autora, pomysłów na promocję, może sprawić, że, 
zamiast  kroczyć  mocnym  traktem,  zboczymy  na  jakieś  boczne  ścieżyny  i  ugrzęźniemy  na 
zajmowaniu się nieistotnymi drobiazgami. 

To, co powinniśmy uzyskać od autora w trakcie rozmowy, to: 

• informacje o ewentualnych sponsorach
• jeśli to kolejna książka, ale wydana w innym wydawnictwie, prosimy o kopię teczki prasowej 

(kto i co pisał o poprzedniej książce autora)
• kontakty,  którymi  dysponuje  autor,  a  które  mogą  się  przydać  w  promocji,   w  tym  do 

znajomych dziennikarzy
• odpowiedź na pytania w stylu: „Co autor miał na myśli” - o docelowego czytelnika, w czym, 

zdaniem autora, tkwi wyjątkowość książki, jakie są jej mocne strony, o najważniejszą myśl, 
główny przekaz, ważny zdaniem autora – jest to jak najbardziej zasadne, ponieważ może 
pozwolić nam dostrzec coś istotnego, co nam umknęło. Warto też pytać o to wszystko, co 
autor wie i co może się nam przydać, a co stanowi tło książki. Jest to ważne w szczególności, 
gdy  książka  dotyczy  tematyki  słabo  nam  znanej  (np.  akcja  dzieje  się  w  czasie  wojen 
napoleońskich, albo główny bohater jest fizykiem jądrowym)

• różne materiały: notę biograficzną, zdjęcia, materiały specjalistyczne dotyczące książki.

Na marginesie - warto zawczasu uświadomić autorowi na czym polega jego rola w trackie kampanii 
promocyjnej  i  czego  od  niego  oczekujemy.  Ważne  też,  by  przejrzeć  wspólnie  kalendarz,  zanim 
przystąpimy  do  tworzenie  harmonogramu  działań.  Może  okazać  się,  że  zaplanujemy  termin 
spotkania autorskiego w tygodniu, w którym nasz autor wyjeżdża na tarty... 

Krok II   Strategia

To, co powinniśmy uzyskać w wyniku burzy mózgu, to świadomość potencjału, który tkwi w książce 
(bardzo konkretnie) oraz problemów, na jakie możemy się natknąć podczas promocji (to pozwoli 
nam zawczasu uwzględnić odpowiednie treści w przekazie lub przygotować sposób postępowania 
w razie  ewentualnej  krytyki).  W wyniku  burzy  mózgu powinniśmy móc  sformułować  elementy 
strategii: grupę docelową, cel i przekaz. 

Przyjmijmy, że książką, którą promujemy, jest poradnik dla aktywnych kobiet 50 plus, omawiający 
zasady  zdrowej  diety,  aktywności  fizycznej,  pielęgnacji  urody  i  aktywności  zawodowej  kobiet 
dojrzałych i wygenerujmy przykładowe propozycje. 
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Strategiczna grupa docelowa

To  odbiorca,  który  jest  naszym  kluczowym  klientem,  tym,  który  przede  wszystkim  kupi  nasz 
produkt. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze potencjalny czytelnik jest również kluczowym klientem. 
Na przykład książki dla małych dzieci kupują rodzice i to oni, a nie dzieci, są adresatem naszego 
komunikatu i naszą strategiczną grupą docelową. 

W naszym przykładzie naszą grupą docelową są dojrzałe kobiety.

Strategiczny cel

Cel strategiczny to najczęściej dwa poziomy oddziaływania: zbudowanie pewnego wyobrażenia oraz 
skłonienie do działania. 

Naszym  celem  jest  zbudować  świadomość,  że  w  naszym  poradniku  znajdują  się  zasady,  które 
pozwolą dojrzałym kobietom cieszyć się lepszym zdrowiem, urodą i samopoczuciem; przekonać, że 
nasz poradnik jest wiarygodny; skłonić do zakupu.

Strategiczny przekaz

Przypomnijmy, że chodzi o myśl,  która będzie się przewijała w całej  kampanii (główny filar, na 
którym opieramy całą kampanię – w oparciu o niego będziemy tworzyć newsy, informację prasową, 
wypowiedzi kierowane do dziennikarzy w trakcie rozmów telefonicznych, zaproszenie na premierę, 
tytuły maili, hasła reklamowe, slogany). Przy czym pamiętajmy, że nie jest to zdanie, które ma być 
wprost  komunikowane,  ale  myśl,  która  ma  być  wyrażona  na  wiele  różnych  sposobów  przez 
stosowane  przez  nas  techniki  komunikacji.  Konkretne  przekazy  mają  tę  myśl  wyrażać.  Często 
przekaz strategiczny nawiązuje do przesłania wygenerowanego w trakcie analizy książki. 

Niech nasz przekaz brzmi na przykład tak:

„Poradnik  dla  kobiet  dojrzałych,  które  dzięki  sprawdzonym  zasadom  podarują  sobie  drugą 
młodość,  ciesząc  się  świetną  formą,  aktywnością  i  dobrym  samopoczuciem  bardziej  niż  
kiedykolwiek.”

Mamy punkt wyjścia do budowania taktyki. 

Krok III  Taktyka

Taktyka, jak mówiliśmy wcześniej, to sformułowanie programów taktycznych, których cele, grupy 
i przekazy będą wspierały osiągnięcie celu strategicznego.  
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Stwórzmy symulację budowania taktyki dla naszego przykładu poradnika dla kobiet dojrzałych. 

Przykładowe taktyczne grupy docelowe, które mają wpływ na decyzję grupy strategicznej:

1. Eksperci zdrowego odżywiania
2. Dietetycy 
3. Dojrzałe gwiazdy i celebrytki 
4. Młode kobiety – córki dojrzałych kobiet
5. Trenerzy rozwoju osobistego osób dojrzałych
6. Właściciele sklepów ze zdrową żywnością
7. Trenerzy fitness osób dojrzałych
8. Mężowie kobiet dojrzałych
9. Organizatorzy szkoleń i warsztatów dla kobiet dojrzałych
10. .............................................................................................................................................

Cel, jaki postawimy sobie w komunikacji z każdą z tych grup, będzie inny.
 

1. Eksperci – cel: uzyskać rekomendacje, które umieścimy w materiałach do mediów.

2. Dietetycy – cel: przekonać, że rady zawarte w poradniku mogą wykorzystywać w praktyce 
zawodowej; skłonić do zakupu książki lub rekomendowania jej klientom.

3. Dojrzałe  gwiazdy/celebrytki  -  uzyskać  rekomendacje,  które  umieścimy  w  materiałach 
promocyjnych; przekonać do przybycia na spotkanie promocyjne i udzielania wypowiedzi 
do mediów.

4. Młode kobiety – cel: przekonać, że to świetny poradnik aktywizujący dla mamy, zawierający 
cenne rady na temat zdrowia i urody; skłonić do zakupu książki lub rekomendowania jej 
rodzicom.

5. Trenerzy  rozwoju  osobistego  osób  dojrzałych  –  cel:  przekonać,  że  nasz  poradnik  jest 
wiarygodny,  oparty  na  badaniach  naukowych,  skłonić  do  zakupu  książki  lub 
rekomendowania jej klientom

6. właściciele sklepów ze zdrową żywnością – cel: przekonać, że książka zwiększa świadomość 
ich  klientek  o  wartości  zdrowego  odżywiania,  a  im  samym  dodaje  wiarygodności,  jako 
specjalistów od zdrowego odżywiania; skłonić do umieszczenia banneru książki na stronach 
sklepów internetowych, a plakatów w sklepach tradycyjnych.

7. …..........................................................................................................................................
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Dla naszych celów taktycznych należy  dobrać  odpowiednie  przekazy,  takie,  aby przedstawiciele 
grup  docelowych  dostrzegli  cechy  książki,  zgodne  z  naszymi  intencjami  i  podjęli  odpowiednie 
działania.  Do  każdej  z  grup  można  dotrzeć  stosując  szereg  kanałów  komunikacji,  zgodnie  
z nawykami i  potrzebami każdej  z grup. Nie będziemy tu jednak opisywać wszystkich kanałów, 
technik  i  narzędzi,  stanowiących oręż  specjalisty PR.  Ta praca poświęcona jest  tylko jednemu  
z nich: mediom. 

Krok IV  Mechanika

Kiedy dysponujemy już taktycznymi grupami otoczenia, celami taktycznymi i przekazami, należy 
dobrać  optymalne  narzędzia  do  realizacji  wytycznych  taktyki,  zaplanować  harmonogram całej 
kampanii:  terminy  realizacji  kolejnych  kroków  i  osoby  odpowiedzialne  za  konkretne  zadania, 
ustalić  budżet  promocyjny  i  podział  środków  na  kolejne  etapy  i  narzędzia,  mając  na  uwadze 
ekonomikę – przydzielamy najwięcej środków i czasu tam, gdzie zakładany zwrot z inwestycji jest 
największy. 

Realizacja kampanii promocyjnej to wykonanie całego systemu pojedynczych ruchów zawartych  
w  planie.  Tu  zaczyna  się  żmudna,  codzienna  robota  „u  podstaw”.  Jeśli  potraktować  sprawę 
metaforycznie,  dobry  plan  jest  jak  projekt  architektoniczny  budynku.  Dzięki  posiadaniu  planu 
praca  staje  się  układaniem pojedynczych  cegiełek.  Żaden  z  zasobów nie  zostaje  zmarnowany,  
a  budowla  nie  tylko  rośnie  na  naszych  oczach,  ale  i  jest  pod  stała  kontrolą,  z  możliwością 
elastycznej  modyfikacji  wraz  ze  zmieniającymi  się  okolicznościami.  Ukończona  budowla  to 
osiągnięty cel.

Krok V  Ocena

Często  bardzo  ważna  część  planu,  niestety  w  praktyce  często  pomijana.  Ocena  skuteczności  
i efektywności przeprowadzonej kampanii daje realne korzyści:

• dostarcza istotnych danych do etapu badania i analizy kolejnej kampanii PR
• dostarcza ważnych przesłanek do konstruowania strategii i taktyki kolejnej kampanii PR 
• dowiadujemy  się  co  wyszło,  a  co  nie  i  dlaczego  –  budujemy  naszą  wiedzę  opartą  na 

doświadczeniu (najcenniejszy rodzaj wiedzy)
• oceniamy podział pracy, czasu i środków, dzięki czemu możemy wprowadzić ewentualne 

udoskonalające modyfikacje
• wyniki  oceny kampanii  możemy przedłożyć przełożonemu,  jako namacalne efekty naszej 

pracy.
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Strategia media relations w wydawnictwie

Przedstawiliśmy ogólny schemat planowania kampanii promocyjnej. Media relations mieszczą się 

w obszarze taktyki i, o czym już mówiliśmy, z jednej strony stanowią kanał komunikacji, z drugiej 
grupę  docelową.  Ta  komplikacja  sprawia,  że  do  budowania  kontaktów z  mediami  powinniśmy 
podejść jak do planowania kampanii PR. 

W opracowywaniu strategii media relations możemy wyodrębnić grupę docelową, cel i przekaz. To 
najważniejsze  kroki,  które  sprawią,  że  nasz  kontakt  z  mediami  będzie  bardzo  precyzyjny  
i profesjonalny. Przypomnijmy jednak, że to działanie w obrębie konkretnej kampanii promocyjnej 
książki,  gdzie  cel,  grupa  docelowa  i  przekaz  powinny  służyć  realizacji  celów  strategicznych  
i taktycznych kampanii promocyjnej książki. Mówiąc najprościej, mamy zastosować strategię media 
relations: nie  używać mediów, czyli tylko przeprowadzić akcję mailingową (wysyłanie masowych 
maili  z  informacją  prasową)  i  wysyłkową (wysyłanie  egzemplarzy),  ale  potraktować media  jako 
szczególną grupę docelową,  czyli  stworzyć dla nich osobny plan komunikacji  podporządkowany 
planowi kampanii (strategię media relations warto rozwinąć o taktykę, mechanikę i ocenę). 

Grupa docelowa i cel

Naszą grupą docelową nie są po prostu media,  ale  te media,  które,  podobnie jak w przypadku 
innych  narzędzi,  najlepiej  spełnią  swoją  rolę  w  realizacji  naszych  celów  strategicznych  
i  taktycznych. Interesują nas zatem te gazety,  czasopisma, programy telewizyjne i  radiowe oraz 
serwisy  internetowe,  które  najszybciej,  najskuteczniej  i  z  najwyższym poziomem wiarygodności 
dotrą do naszych grup taktycznych i grupy strategicznej.

Dokonywanie  selekcji  mediów  zaczynamy  od  najbardziej  ogólnego  wyodrębnienia  mediów  
i dziennikarzy, którzy zajmują się kulturą, książkami, stylem życia czy prezentacją nowości (różne 
media dają w tym zakresie różne możliwości), a także sprawami społecznymi, historią, polityką czy 
gospodarką.  Najczęściej  działy  PR  dysponują  własną  bazą  mediów  i  dziennikarzy.  Jeśli  nie, 
powinny ją zakupić albo, co jest bardzo dobrym, choć pracochłonnym posunięciem, opracować ją 
samodzielnie. Dobrze opracowana baza segmentuje media. Segmentacja dotyczy różnych kategorii 
i może wyglądać następująco:

• prasa/radio/telewizja/serwis internetowy
• media ogólnopolskie/media regionalne i lokalne
• media tradycyjne/nowe media
• media informacyjne/społeczno-polityczne/kobiece/tabloidy/specjalistyczne/branżowe
• kwartalniki/miesięczniki/dwutygodniki/tygodniki/dzienniki
• czasopisma poradnikowe/lifestylowe/hobbystyczne.
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Segmentacja pozwala na stworzenie mapy mediów, na której każda gazeta, program radiowy czy 
telewizyjny  znajduje  się  na  przecinających  się  liniach  kilku  kategorii.  Jest  to  ważne  z  wielu 
powodów, np. charakter danego medium wpływa na zawartość merytoryczną informacji prasowej 
czy czas udostępnienia materiałów, np. informacja prasowa dla miesięcznika lifestylowego nie tylko 
powinna różnić się treścią od informacji kierowanej do gazety codziennej, ale również powinna być 
dostarczona z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Jeśli dysponujemy dobrze opracowaną bazą, naszym pierwszym krokiem w konkretnej kampanii 
PR jest dokonanie selekcji  mediów zgodnie z celami oraz grupami docelowymi (strategicznymi  
i taktycznymi) wyodrębnionymi w trakcie planowania kampanii danej książki. 

Możemy wyróżnić trzy poziomy selekcji:

1. Podstawowa  selekcja,  najbardziej  ogólna,  pozwoli  nam  wygenerować  dziennikarzy 
potencjalnie  zainteresowanych  daną  książką  –  dla  których  nie  istnieją  przesłanki 
dyskwalifikujące książkę.  Wszystkie inne media,  których profil  wyklucza obecność danej 
książki na ich łamach/antenie znajdują się poza tą wyselekcjonowaną grupą - ta najszersza 
grupa powinna otrzymać informacje o książce.

2. Druga  selekcja,  bardziej  szczegółowa,  powinna  wyłowić  wszystkie  kolumny  tematyczne  
i  programy z poszczególnych mediów, które mogą być zainteresowane którąś z istotnych 
warstw książki  (jej  aspektów).  To grupa,  która powinna otrzymać informację  o  książce  
i background. 

3. Trzecia selekcja,  najbardziej  szczegółowa,  wyodrębnia konkretnych dziennikarzy,  którzy  
z powodów zawodowych (oraz, jeśli mamy taką wiedzę, pozazawodowych) dają największą 
szansę na recenzję lub omówienie książki. To grupa, która powinna otrzymać informację  
o książce, background oraz egzemplarze recenzyjne książki. 

Jest  to  bardzo  pomocne  narzędzie,  które  pozwala  kontrolować  dystrybucję  materiałów  
i  egzemplarzy  i  obserwować  relację  z  dziennikarzem  nie  tylko  w  aktualnej  kampanii,  ale  
i w kolejnych. To pozwala rejestrować historię kontaktów z danym medium/dziennikarzem, a tym 
samym  budować  precyzyjną  wiedzę  na  temat  mediów  i  udoskonalać  procesy  decyzyjne.  
W przypadku, gdy dysponujemy ograniczoną liczbą egzemplarzy recenzyjnych taka wiedza może 
być kluczem do sukcesu lub porażki. Oczywiście, jeśli dysponujemy dużą pulą egzemplarzy, warto, 
by grupa wyodrębniona w  drugiej selekcji (lub część tej grupy) również otrzymała egzemplarze. 

Wyselekcjonowaną  grupę  interesujących  nas  mediów  i  dziennikarzy,  porządkujemy  w  grupy 
mediów, przed którymi stawiamy konkretne cele. Dobry podział uwzględnia segmentację, o które 
pisaliśmy powyżej oraz tematykę, jakiej medium dotyczy. Dla każdej z grup wyodrębniamy osobne 
cele i dobrane do tych celów przekazy (które znajdą swój wyraz w informacji prasowej i materiałach 
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dodatkowych).  Dotyczy  to  nie  tylko  mediów,  które  znacznie  się  od  siebie  różnią  (na  przykład 
tygodnik społeczno-polityczny i tabloid), ale i mediów o mniej wyrazistych różnicach. W naszym 
przykładzie  poradnika  dla  kobiet  dojrzałych  wybieramy  między  innymi  media  zajmujące  się 
tematyką zdrowotną oraz media, z kolumną na temat stylu życia. W obu przypadkach cel i przekaz 
będą się nieco różnić:

Gazety  o  tematyce  zdrowotnej  –  cel:  przekonać,  że  nasz  poradnik  jest  wiarygodny,  oparty  na 
badaniach naukowych; skłonić do napisania recenzji, przeprowadzenia wywiadu z autorem. 

Gazety z kolumnami life stylowymi – cel: przekonać, że nasz poradnik jest wiarygodny, oparty na 
badaniach naukowych, odpowiada potrzebom i stylowi życia aktywnych osób dojrzałych; skłonić do 
napisania recenzji, przeprowadzenia wywiadu z dojrzałą gwiazdą/celebrytą. 

Możemy mieć pokusę,  by w tym przypadku zrezygnować z segmentacji,  ale  zwróćmy uwagę,  że 
dziennikarzy z pism specjalistycznych interesują liczby i twarde dane, a z pism lifestylowych trendy. 
Subtelna  różnica  w  celu  i  w  przekazie  sprawi,  że  przygotowując  dla  każdego  z  nich  nieco 
zmodyfikowaną informację prasową i odmienny background (dla mediów specjalistycznych więcej 
liczb, wyników badań, wypowiedzi ekspertów, itd.) odniesiemy lepszy skutek. 

Przekaz

Dobry przekaz ma spełnić dwa zadania: zaszczepić w odbiorcy myśl, zgodną z naszymi intencjami 
i sprowokować do działania. Tworzymy go lub modyfikujemy dla każdej z grup mediów osobno, 
tak, by odpowiadał ich potrzebom i oczekiwaniom. Zgodnie z tym, o czym mówiliśmy poprzednio, 
mamy na uwadze przede wszystkim: Kowalskiego danego medium oraz zawodowe i pozazawodowe 
potrzeby dziennikarza danego medium. Zgodnie z tym tworzymy nasz strategiczny przekaz. 

Grupy, cele i przekazy taktyczne

Grupami taktycznymi w tym przypadku będą podmioty,  które sprawią, że dziennikarze chętniej 
sięgną po książkę i znajdą dla niej miejsce na łamach gazety, czy poświęcą jej czas antenowy. 

Do grup taktycznych mogą należeć:
 
• Eksperci
• Artyści
• Celebryci
• Przedstawiciele grupy strategicznej
• Autor książki 
• Inni znani autorzy
• Autorytety
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Kluczem doboru jest to, czy dana grupa lub osoba, zelektryzuje media lub w jakiś sposób zachęci je 
do zwrócenia uwagi na książkę. 

Mechanika

Szczegółowa analiza strategii media relations pozwoli nam stworzyć mapę mediów i dziennikarzy 
oraz  harmonogram  konkretnych  działań  (świadomych,  w  których  wiemy  co  i  w  jakim  celu 
komunikujemy). Nie pozostaje nic innego jak rozdzielić pracę i środki oraz przygotować wszystkie 
narzędzia zgodnie ze zgromadzoną w procesie planowania wiedzą. Pisząc informację prasową i jej 
wersje, przygotowując background, materiały promocyjne, pisząc scenariusz konferencji prasowej 
czy spotkania  promocyjnego (na które zapraszamy także media) robimy to  w pełni  świadomie, 
punktując  te  atrybuty  książki  i  korzystając  z  tych  elementów  zgromadzonych  zasobów,  które 
najlepiej spełnią swoją rolę w przypadku tego konkretnego dziennikarza. Teraz nasz skalpel jest 
ostry, a my dokładnie wiemy, jak go użyć. 

Ocena

Uzyskujemy dwa rodzaje cennych danych. Pierwszy z nich to wiedza, którą uzyskujemy z dobrze 
przeprowadzonej  oceny  i  która  stanowi  doskonałą  bazę  do  konstruowania  kolejnych kampanii. 
Drugi  rodzaj  danych,  to wyniki  naszych działań,  które przedstawiamy przełożonemu i  autorowi 
(budujemy  własną  markę,  jako  specjalisty  PR),  a  również,  jeśli  są  satysfakcjonujące, 
dystrybutorom (księgarzom, hurtownikom), czytelnikom, mediom i szerokiej publiczności, budując 
markę wydawnictwa. 
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Zakończenie

Wszystkie powyższe rozważania, przyglądanie się z lupą pewnym zagadnieniom i pokazywanie ich 

różnych aspektów, może wywołać wrażenie, że proces planowana i prowadzenia działań PR i media 
relations to żmudna i trudna droga. Wiem jednak z doświadczenia, że po zaplanowaniu i wdrożeniu 
kilku kampanii, precyzja w sposobie myślenia i widzenie szerokiego kontekstu każdego elementu 
planu wchodzi w krew i staje się wypracowanym nawykiem. 

Oczywiście media relations to bardzo obszerny temat. Warto pamiętać, że mogą być potężną 
siłą  decydującą  nie  tylko  o  sprzedaży  książek,  ale  i  rozwoju  wydawnictwa. 
Umiejętności, które czynią komunikację z dziennikarzami skuteczną dotyczą planowania kampanii 
promocyjnej  i  media  relations,  właściwego  tworzenia  materiałów  dla  prasy  (news,  informacja 
prasowa,  background,  press  kit,  materiały  audio  i  video),  organizacji  konferencji  prasowych, 
kontaktów  osobistych,  wystąpień  w  mediach  i  czy  znajomości  standardów  postępowania.  To 
sprawia, że wiemy jakie, kiedy i jak wykonać kroki, by optymalnie wykorzystać ogromny potencjał 
tkwiący w mediach dla naszych celów. 

Te,  i  inne  kwestie,  zostaną  omówione  na  szkoleniu  Media  relations  w  wydawnictwie, 
opracowanym przez PR Education. Prawie dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii 
PR w branży wydawniczej  pozwoliło nam zebrać wiedzę i  doświadczenie w jedno kompleksowe 
szkolenie.  Jest  to  wiedza,  która  można  zastosować  w  pracy  następnego  dnia  po  szkoleniu  
i zdecydowanie podnieść skuteczność swojej komunikacji z mediami. 

Zapraszamy  również  na  pozostałe  szkolenia  i  warsztaty,  przygotowane  specjalnie  dla  branży 
wydawniczej,  skupiające  się  na  rozwijaniu  wiedzy  i  praktycznych  umiejętności  menedżerów  
i pracowników działów PR w wydawnictwach:

• PR w wydawnictwie. Tani i skuteczny sposób na rynkowy sukces książki.
• Media relations w wydawnictwie. Skuteczna promocja książek w mediach.
• Książki w internecie. Promocja książek w sieci.
• Social media w wydawnictwie. Tanie narzędzie do dużych zysków.
• Budowanie wizerunku wydawnictwa. Jak Cię widzą… tak kupują.

Warsztaty: 
• Jak stworzyć bestseller?
• Pisanie w public relations w branży wydawniczej.
• Język angielski w branży wydawniczej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.preducation.pl
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