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czas na biznes agencja public relations

Jednoznaczne zdefiniowanie poj!cia public 
relations nie jest "atwym zadaniem. Istnieje 
ponad 2000 ró#nych jego definicji. Wi!kszo$% 
jednak wskazuje na istnienie kilku wspólnych, 
najwa#niejszych elementów: odbiorcy, adresata 
i informacji. Najtrafniej mo#na opisa% je za$ jako 
d"ugofalowe budowanie i utrzymywanie dobrych 
relacji z wewn!trznym oraz zewn!trznym 
otoczeniem firmy/organizacji, pracownikami, 
inwestorami, organizacjami rz&dowymi czy 
spo"ecze'stwem.

Rola public relations w firmach i organizacjach rz&dowych oraz poza-
rz&dowych ro$nie z roku na rok. Przyczyniaj& si! do tego istotnie zmiany 
gospodarcze i spo"eczne oraz coraz wi!ksza $wiadomo$% potrzeby takich 
dzia"a'. O ile znaczna cz!$% firm wci&# sama zaspokaja w"asne potrzeby 
w zakresie public relations, to w $lad za najwi!kszymi graczami z ró#nych 
bran# coraz wi!cej z nich zauwa#a, #e tylko $wie#e spojrzenie i skrojone na 
miar! rozwi&zania wyspecjalizowanych agencji mog& przynie$% najbardziej 
wymierne korzy$ci.
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Przyjrzymy si! zatem rynkowi us"ug PR w Polsce. Sprawdzimy, jaki za-
kres us"ug mo#na zaproponowa$ klientom oraz jakie umiej!tno%ci potrzeb-
ne do ich spe"nienia b!d& musieli mie$ nasi pracownicy. Spróbujemy tak#e 
podliczy$, na jakie zyski mo#na liczy$ w tej bran#y.

Charakterystyka rynku

Rynek firm public relations odczu" bardzo dotkliwie niedawny kryzys 
gospodarczy. Wielu klientów ogranicza"o wydatki zwi&zane z marketingiem 
i reklam&. Klienci – firmy mi!dzynarodowe, bardzo cz!sto centralizowa"y 
swoje dzia"ania marketingowe, w zwi&zku z czym odbiera"y mo#liwo%$ do-
wolnego zlecania us"ug swoim polskim oddzia"om. Rok 2011 przyniós" jed-
nak powrót do dzia"a' marketingowych i zwi!kszanie wydatków na nie. Co 
za tym idzie, wróci"a koniunktura dla firm z sektora PR. Ich przedstawiciele 
szacuj&, #e wysoko%$ tegorocznych wzrostów rynku b!dzie si! waha$ od 
ok. 10 do ok. 15%. Nak"ady ró#nych firm na reklam! (w tym dzia"ania PR) 
wynios"y w ca"ym roku 2011 ok. 7,49 mld z". Najwi!kszy udzia" mia"y firmy 
z sektora: telekomunikacyjnego, higieny i piel!gnacji oraz farmaceutyczne-
go. Mniej ni# w zesz"ym roku na marketing i reklam! wyda"a bran#a finan-
sowa i handlowa. Z wyj%ciem z kryzysu ma wci&# problemy sektor us"ug 
eventowych, czyli organizowania wydarze' firmowych.

O tym, jak bardzo perspektywiczny jest to rynek, niech %wiadczy fakt ro-
sn&cego zapotrzebowania na rynku pracy na specjalistów ds. marketingu. 
Liczba projektów rekrutacyjnych skierowanych do marketingowców wzro-
s"a w 2011 o 60% w porównaniu z rokiem 2010. Najwi!ksze zapotrzebowa-
nie by"o na specjalistów z zakresu social media.


