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BUDOWANIE STRATEGII PROMOCJI ORGANIZACJI

W procesie budowy strategii promocji każdej organizacji 
należy określić następujące elementy:
• Analiza sytuacji wyjściowej
• Dotychczasowe rezultaty prowadzonej działalności promocyjnej
• ~ Cel strategiczny organizacji
• Wizerunek organizacji
• Cele działań promocyjnych
• Grupy docelowe
• Instrumenty promocji (sposoby oddziaływania na grupy docelowe)
• Intensywność wykorzystania instrumentów promocji (ranking 

ważności)
• Wykonawcy działań promocyjnych
• Charakter podejmowanych działań
• Harmonogram
• Budżet
• System kontroli realizacji strategii promocji.

Analiza sytuacji wyjściowej

W analizie sytuacji wyjściowej należy określić:
• Czynniki oddziaływujące na pozycję organizacji na rynku w 

podziale na pozytywne i negatywne
• Czynniki wyróżniające organizację wśród jej konkurentów 

(specyfika organizacji)

Ponadto należy również przeprowadzić badania, którą 
pozwolą na otrzymanie odpowiedzi jak wygląda organizacja w ocenie 
jej grup docelowych.
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Dotychczasowe rezultaty prowadzonej działalności promocyjnej

Na tym etapie budowy strategii promocji organizacji, 
powinniśmy dokonać podsumowania rezultatów naszej 
dotychczasowej działalności promocyjnej (rodzaj i charakter 
podejmowanych działań). Ponadto powinniśmy odpowiedzieć na 
pytanie czy system tożsamości naszej organizacji jest prawidłowo 
zbudowany lub jeżeli jest to niedawno powstała organizacja, to czy 
budowa tego systemu jest już zakończona. Należy również zwrócić 
uwagę na sprawność systemu monitoringu środków masowego 
przekazu.

Cel strategiczny organizacji

Każda organizacja określa własne cele strategiczne. Dla 
niektórych takim celem może być np. maksymalizacja wartości dla 
akcjonariuszy, dla innych np. maksymalizacja zysku.

Budując strategie promocji danej organizacji należy ciągle 
mieć na uwadze jej cel strategiczny. Nie uwzględnienie celu 
strategicznego, w strategii promocji mogłoby doprowadzić do 
powstania sytuacji, gdy cele działań promocyjnych mogą być 
sprzeczne z celami strategicznymi organizacji.

Wizerunek organizacji

Pożądany wizerunek organizacji, czyli wyobrażenie jakie 
otoczenie organizacji ma o niej, powinien być określony na podstawie 
misji i wizji organizacji.

Cele działań promocyjnych

Określając cele działań promocyjnych danej organizacji należy 
uwzględnić jej cele strategiczne. Najczęściej celami działań 
promocyjnych są:
• tworzenie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku
• popieranie dobrego wizerunku we właściwych instytucjach
• informowanie i motywowanie pracowników firmy
• kształtowanie korzystnych warunków dla firmy
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• budowa i utrzymywanie pozytywnego wizerunku produktów
• informowanie o nowych produktach
• liformacje przypominające o produktach
• pielęgnowanie stosunków z nowymi odbiorcami dla celów 

akwizycyjnych.

Grupy docelowe

Istnieje wiele sposobów podziału grup docelowych organizacji. 
Jednym z nich może być podział na:
• środowisko wewnętrzne
• środowisko zewnętrzne (istotne z punktu widzenia działalności 

operacyjnej)
• środowisko opiniotwórcze.

Takiego podziału należy dokonać z przyjętej struktury otoczenia:

- pracownicy (w podziale np.na umysłowych - kierownictwo, dyrekcja, 
zarząd, czy na fizycznych),

- akcjonariusze, udziałowcy, współwłaściciele,
- klienci,
- dostawcy,
- konkurenci,
- urzędy, władze,
-legislacja, organy wykonawcze,
- uniwersytety, szkoły,
- związki pracownicze pracodawców,
- zrzeszenia konsumentów,
- redaktorzy (media elektroniczne, media drukowane) itp.

Instrumenty promocji (sposoby oddziaływania na grupy 
docelowe)

Dotarcie do każdej z grup docelowych wymaga zastosowania 
specyficznych instrumentów promocji. Część instrumentów będzie 
skierowana do wszystkich grup docelowych, część natomiast do 
określonej grupy docelowej. Pod pojęciem instrumenty promocji kryją 
się tutaj wszelkiego rodzaju sposoby oddziaływania na grupy 
docelowe. W literaturze przedmiotu możemy spotkać różne
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nazewnictwo dotyczące sposobów oddziaływania na grupy otoczenia, 
np. techniki.

Instrumenty promocji można podzielić na:
• wypowiedzi pisemne (wypowiedzi prasowe, ogłoszenia, listy 

indywidualne)
• wypowiedzi ustne (wywiady, spotkania bezpośrednie, 

przemówienia)
• wydawnictwa firmowe (broszury, ulotki, gazety firmowe, albumy, 

książki, czasopisma klientowskie, sprawozdania)
• imprezy firmowe (konferencje prasowe, „drzwi zamknięte”, 

obchody jubileuszowe, seminaria, kongresy, wykłady, szkolenia)
• linę (sponsoring, targi, lobbying, internet, radiowęzeł, film, punkty 

konsultacyjne).

Poniżej przedstawiono wybrane instrumenty promocji.

Wypowiedzi prasowe (press release)

Przyjmuje się, że istnieje 9 podstawowych rodzajów wypowiedzi 
prasowych:

• oświadczenia prasowe (press statement)
• komunikaty informacyjne (information release)
• informacje prasowe (news release)
• opracowania prasowe tematyczne (background release)
• specjalistyczne informacje tematyczne (feature release) oraz 

ich specjalna wersja popularna
• artykuły gotowe do druku
• wkładki do gazet
• reprinty
• wypowiedzi z wykorzystaniem obrazu.

Przygotowanie (zalecenia techniczne):

• firmowy papier PR, format A4,
• margines z lewej strony 4 cm, z prawej od 0,5 cm do 2 cm,
• każda strona opatrzona nagłówkiem,
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• dane teleadresowe umieścić na stronie faxowej,
• materiały adresować na konkretne nazwisko, nie na adres 

redakcji,
• teksty kwalifikować według typów wypowiedzi oraz zwyczajów 

dziennikarskich,
• numerować strony wypowiedzi prasowe,
• pisać w 3 osobie,
• zamieszczać grafikę,
• zaznaczyć koniec (koniec, „30”, ####),
• stosować zasadą -  climax first structure -  max. na 2 strony A4.

Przygotowanie (zalecenia merytoryczne) 

wydarzenie skontrolować stosując kryteria:

- aktualność,
- ranga problemu,
- bliskość tematu w stosunku do potrzeb informacyjnych odbiorców,
- publiczne znaczenie zdarzenia,

• zaakcentować coś wyjątkowego
• unikać agresywnych sformułowań
• tekstów prasowych nie zamieniać na teksty reklamowe
• dłuższe teksty - poprzedzić wytłuszczonym streszczeniem
• informacjom nadać ludzką twarz i wskazać ważne dla ludzi skutki.

Listy indywidualne

To wyraźnie zindywidualizowane listy, ułożone z myślą o 
danym adresacie. Potrafią wzbudzić zainteresowanie w stopniu 
trudnym do osiągnięcia przez inne instrumenty. Wywołują pozytywne 
przeżycia.

Rodzaje listów indywidualnych:
• listy gratulacyjne
• zawiadomienia
• listy do klientów
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• ogólne informacje o ofercie firmy
• informacje o planach firmy i technologiach.

Wywiady

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje wywiadów:
• prasowy
• radiowy
• telewizyjny

Zalecenia, jakie należy wykorzystać przed, w trakcie i po wywiadzie:
• uzgodnić przedmiotu i formę wywiadu
• wyraźne zakreślić tematykę
• upewnić się co do celu wywiadu
• określić czas trwania wywiadu
• określić czas trwania emisji wywiadu
• rozpocząć rozmowę przyjaźnie, ale powściągliwie
• dostosować się do temperamentu i siły głosu dziennikarza
• odpowiadać zwięźle i celnie, możliwie krótko, ale obrazowo
• być skoncentrowanym, nie okazywać znużenia, nie dać się 

wyprowadzić z równowagi
• nie pozwalać zaglądać w nasze notatki
• ostrożnie formułować uwagi końcowe, zakończyć wywiad 

powtórzeniem strategicznej informacji
• nie prosić, aby zostało to „pięknie sprzedane"
• nie uprawiaj autoreklamy ani kryptoreklamy
• zaoferować pomoc w redagowaniu ostatecznej wersji, ale nie 

ingerować (w przypadku wywiadu prasowego)
• żądać autoryzacji (w przypadku wywiadu prasowego).

W przypadku wywiadu radiowego ponadto należy: unikać 
rozpraszających dźwięków oraz zbędnych ruchów, rozluźnić się, 
mówić tak głośno jak zwykle unikać wznoszącej się intonacji oraz 
unikać zwrotów: myślę, w pewnym sensie.

Przy wywiadzie telewizyjnym należy zwrócić uwagę na: 
zachowanie, (gestykulacja), ubranie, biżuterię oraz makijaż.
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W trakcie każdego wywiadu mogą wystąpić kłopotliwe 
momenty. Co wtedy robić ? Oto kilka przykładów kłopotliwych 
momentów i rozwiązań:
• Pytania niejasne -  prosić o powtórzenie
• Atak - odpowiadać wyczerpująco i przyjaźnie
• Agresja -  powolne mówienie tak, ale ..., zamiast nie
• Mylnie przypisywane poglądy - odrzucać
• Przerywanie -  powracać do rozpoczętego tematu
• Zmiana tematu - naprowadzać rozmowę na zaplanowany temat
• Powoływanie się na jakiś autorytet -  zrobić to samo
• Trudności w udzieleniu odpowiedzi -  zadać to samo pytanie jakby 

do siebie
• Lepiej poinformowany od nas -  starać się przerwać wywiad.

Spotkania bezpośrednie (osobiste, niepubliczne kontakty)

Kto chce mieć za sobą dziennikarzy w złych czasach, musi ich 
zjednywać w dobrych. Spotkania bezpośrednie są korzystne dla 
dwóch stron. Tworzą sposobność przekazywania informacji 
kuluarowych. Ich luźna atmosfera ułatwia mniej oficjalne wypowiedzi. 
Tworzą nieformalną więź między stronami.

Broszura

Można wyróżnić podział broszur. Podział pierwszy (broszura 
skondensowana (pamphlet) -  tzw. prospekt oraz broszura obszerna 
(booklet) -  tzw. biuletyn). Podział drugi (broszury: indoktrynalne, 
informacyjne oraz instytucjonalne). Podział trzeci (na broszury: 
problemowe i autoportrety).

Treści w broszurach mogą być: dziennikarskie, neutralne, reklamowe, 
subiektywne wartościujące, sugerujące, odwołujące się do emocji.

Do najczęściej powtarzających się wad broszur należy zaliczyć:
• niewłaściwą proporcję przeszłości do przyszłości
• używanie nazwy firmy, zamiast my
• słabe zaakcentowanie pierwiastka ludzkiego -  tego, że 

czynnikiem sprawczym są ludzie
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• przesadną, podważająca wiarygodność pochwałę firmy
• przeładowanie specjalistycznymi wiadomościami
• za dużo typowych „wyliczanek”
• niedocenianie roli wstępu
• brak jasnego sformułowania celów.

Ulotka

Ulotka jest zazwyczaj jednokartkowa. Zapewnia szybkie 
dotarcie z krótką informacją. W zależności od określonych kryteriów 
może być: wysłana do konkretnych osób lub rozłożona w określonych 
miejscach.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności stosują: przedsiębiorstwa
współwłaścielskie, organizacje członkowskie, urzędy, organizacje 
charytatywne.

Cechy sprawozdania:
• duża swoboda co do formatu (wykresy, punkty, wytłuszczenia)
• rzeczowe
• nawiązujące do faktów
• z wyrazistym podziałem treści (układ problemowy, nie 

chronologiczny)
• bez przekłamań
• styl jasny, przejrzysty, bez wysoce specjalistycznego słownictwa 

Konferencje prasowe

Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje konferencji 
prasowych:
• klasyczne konferencje prasowe
• briefingi
• konferencje reporterskie
• przyjęcia prasowe

Konferencje zwoływane są z powodów wewnętrznych:
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> nowa oferta
> nowa strategia
> nowy zakład, nowa linia produkcyjna 

oraz z powody zewnętrzne:
> publiczna krytyka organizacji.

Przy przygotowaniu konferencji prasowych należy:
• Określić cel konferencji i jej tytuł, zawierający podstawowe 

przesłanie
• Opracować materiały informacyjne i promocyjne (część 

merytoryczna: prowadzący dyskusję, osoby referujące, hostessy, 
środki przekazu)

• Określić miejsce: łatwość dostępu, dostęp do medialnej
infrastruktury

• Przygotować salę
• Określić termin: nie kolidujący z innymi wydarzeniami
• Zbudować listę uczestników (lista zastępcza)
• Zorganizować imprezy towarzyszące
• Wysłać zaproszenia
• Przygotować miejsce recepcji dziennikarzy.

Kluczowe błędy popełniane przed konferencją:
• zaproszenie nie zawierające kluczowych informacji
• zaadresowanie na redakcję
• zbyt późne powiadomienie uczestników
• pominięcie liczniejszej reprezentacji redakcji na konferencję z 

przyjęciem
• organizowanie konferencji z błahego powodu
• żądanie jeszcze przed konferencją zapewnienia redakcji, gdzie, 

kiedy oraz jak obszerne będą relacje prasowe
• pominięcie poszczególnych redakcji

Kluczowe błędy popełniane w trakcie konferencji:
• opóźnienie rozpoczęcia konferencji powyżej 15 minut z winy 

gospodarza
• zgromadzenie na stole prezydialnym różnych zbędnych 

przedmiotów
• zapominanie, że nazwiska też są informacją
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• zapominanie o graficznych ujęciach treści
• zbyt długie wprowadzenie rozpoczynające konferencję
• ustne przekazywanie tych samych informacji co na piśmie
• prowadzący jest zbyt tajemniczy lub zbyt wylewny
• zapomnienie, że choć dziennikarze czekają na osobistości to w 

sprawach zasadniczych powinni się wypowiadać fachowcy
• sugerowanie dziennikarzom, że zadają niestosowne pytania
• traktowanie dziennikarzy jak maszyny do pisania
• przesada w pozytywnym prezentowaniu się
• zdobywanie przychylności jednych dziennikarzy, krytykując 

drugich
• podawanie zbyt wielu informacji na raz.

„Drzwi otwarte”

" „Drzwi otwarte to jedna z najbardziej wartościowych form 
komunikowania -  bezpośrednia, osobista. Słowom można wierzyć lub 
nie, ale obraz przekonuje.
„Drzwi otwarte,, mogą być organizowane dla każdej części otoczenia 
-  skuteczniej i sprawniej można je organizować dla poszczególnych 
części otoczenia. W procesie przygotowania „drzwi otwartych” należy 
określić cel imprezy, wysokość budżetu, termin oraz szczegółowy 
program. Zalecenia, które należy uwzględnić w procesie 
przygotowania imprezy:

• zwiedzający muszą mieć poczucie, iż mieli okazję zajrzeć „za 
kulisy”

• zwiedzanie nie powinno trwać dłużej niż 90 minut
• punkt zbierania się powinien być w pobliżu głównego wejścia do 

organizacji
• goście chcą znać obok funkcji również nazwiska kierownictwa
• kto boi się pytań, nie powinien organizować „drzwi otwartych”
• odpowiedzi bardzo krótkie, zawierające max. informacji
• nie używać fachowego żargonu, język dostosować do grupy
• nie należy wykorzystywać „dni otwartych” jako kampanii 

reklamowej
• nie wyróżniać gości; zachować ostrożność w ich obdarowywaniu
• ostrożność z poczęstunkami
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• rozumieć, do jakich skojarzeń może prowadzić wygląd budynków i 
urządzeń.

Intensywność wykorzystania instrumentów promocji (ranking 
ważności)

Należy również określić ranking ważności wykorzystania 
instrumentów promocji.

Wykonawcy działań promocyjnych

Należy określić, kto będzie realizatorem planowanych działań 
promocyjnych. Czy organizacja jest w stanie zrealizować całość 
zadań własnymi zasobami ludzkimi, czy też musi skorzystać z 
pomocy zewnętrznej agencji? Jeżeli mamy więc do czynienia z 
zewnętrznym wykonawcą, należy precyzyjnie określić podział 
obowiązków.

Charakter podejmowanych działań

Podejmowane działania można podzielić na: jednorazowe, 
ciągłe, cykliczne i okazjonalne oraz akcyjne.

Harmonogram

Harmonogram prowadzonych działań promocyjnych powinien 
zawierać:
• Terminarz realizacji celów i ustalenie celów i zadań etapowych
• Terminarz stosowania poszczególnych instrumentów
• Zalecenia dotyczące najodpowiedniejszych terminów 

upowszechniania rozmaitych treści i argumentów.

Budżet

Przy planowaniu wysokości budżetu na działania promocyjne 
należy uwzględnić fakt, że pewna część kosztów ma charakter stały, 
natomiast druga część charakter zmienny.
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Koszty stałe

• płace
• koszty lokalowe
• koszty materiałowe
• prenumerata
• koszty ogólne Zarządu
• składki członkowskie związane z działalnością PR
• podróże, delegacje.

Koszty zmienne

• wynajem lokali
• wypożyczenie urządzeń
• opracowania projektów
• druk, dystrybucja materiałów
• konferencje prasowe
• dotacje, patronaty
• seminaria
• targi, wystawy
• konkursy, loterie
• prelekcje, seminaria
• faxy, telefony
• tłumaczenia
• prezenty
• szkolenia, seminaria.

Określając strukturę budżetu na działania promocyjne można 
dokonać podziału:

-według charakteru prowadzonych działań,
- według instrumentów oddziaływania,
- według grup odbiorców.

System kontroli realizacji strategii promocji

Jednym z mierników skuteczności podejmowanych działań 
promocyjnych jest prowadzony na bieżąco monitoring środków
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masowego przekazu. Moniforing bowiem ukazuje nastawienie 
poszczególnych środowisk tworzących grupę docelową danej 
organizacji.

Na podstawie gromadzonych informacji tworzy się tzw. „siatkę 
oceny wizerunku organizacji”:

- obecny wizerunek organizacji oraz zabezpieczenia przed 
najgorszym wizerunkiem,

- obecny wizerunek organizacji oraz bariery, jakie należy pokonać, 
aby osiągnąć pożądany wizerunek.


