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Wstęp
JOANNA BERLIŃSKA,
SZEFOWA GRUPY ROBOCZEJ PUBLIC RELATIONS IAB POLSKA

Trendy komunikacyjne 2022 okiem ekspertów Grupy Roboczej Public Relations IAB Polska
Rok 2021 upłynął pod znakiem zmian w komunikacji, wynikających w znacznej mierze z pandemii:
w zakresie organizacji pracy, sposobów działania i wykorzystywanych kanałów komunikacji.
Obserwowaliśmy przyspieszone przeniesienie budżetów marketingowych do przestrzeni online.
Komunikacja w realu na nośnikach typu outdoor, w prasie drukowanej czy eventy, w znacznej mierze
ustąpiły pola działaniom w mediach społecznościowych i wyszukiwarce. Marki, które nie korzystały
dotychczas z wideo, nauczyły się, jak robić filmy. Rynek oszalał na punkcie podcastów. Webinary,
wydarzenia online stały się codziennością. Natłok rosnącej ilości contentu w przestrzeni online przyprawiał
marketerów o zawrót głowy i rodził nieustające pytanie: jak przebić się przez gąszcz komunikatów?
Jakie trendy zdominują rok 2022? Według ekspertów Grupy Roboczej Public Relations IAB Polska część
z nich jak: rola wideo, kolejne kroki w przenoszeniu komunikacji do świata wirtualnego, autentyczność
– znajdzie swoją płynną kontynuację. Stałym elementem marketingowej gry online są influencerzy, których
rola zmienia się i ulega regulacji. Pojawią się jednak nowe zjawiska jak metawersum czy spirale
informacyjne. Istotnie przesuwa się też granica tego, co uważamy za tabu i co pozwala zaszokować lub
zadziwić publiczność. Swoje triumfy święci również gaming i e-sport – dla których postpandemiczna
rzeczywistość stanowi idealne środowisko rozwoju.
Szalone tempo pojawiających się newsów prowokuje do działania agile, podejmowania szybkich decyzji,
aby nie stracić pojawiających się okazji. W takich warunkach łatwo o wizerunkowe błędy… Często
kosztowne i przykre w skutkach. Jakie zmiany przyniesie 2022 rok? Co robić, by bezpiecznie wykorzystać
je dla Waszych marek? Zapraszamy do lektury autorskiego zestawienia trendów wytypowanych przez
członków Grupy Roboczej Public Relations, IAB Polska.

Metawersum – nowa jakość
w komunikacji czy marketingowy blef?
ADAM KALISZEWSKI
HEAD OF DIGITAL PRACTICE, SOLSKI COMMUNICATIONS
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Z branżą komunikacyjną związany od 18 lat, zdobywał doświadczenie zarówno w agencjach
PR, jak i po stronie klienta. Od 2012 roku pracuje w agencji Solski Communications, gdzie
stworzył i rozwija zespół Digital, zajmujący się kompleksową komunikacją online w synergii
z działaniami PR. Współautor międzynarodowego badania Twiplomacy dotyczącego
wykorzystania mediów społecznościowych w dyplomacji oraz szeregu publikacji IAB Polska.

Kiedy Mark Zuckerberg ogłosił przekształcenie konsorcjum Facebooka w organizację o swojsko brzmiącej
nazwie Meta oraz w ekosystem określany mianem metawersum, wśród osób zajmujących się komunikacją
dało się zaobserwować dwie różne postawy – ogromny entuzjazm związany z powstaniem „zupełnie
nowego” narzędzia immersyjnej komunikacji, a także pewną konsternację. Bo tak naprawdę chyba nikt,
łącznie z samym Zuckerbergiem, nie jest do końca pewien, jak to „metawersum” miałoby docelowo
wyglądać i jakie korzyści komunikacyjne przynosić.
Z koncepcją sieci immersyjnej mamy do czynienia od bardzo dawna. Zresztą były już podejmowane całkiem
rzeczywiste (i – jak się przez moment wydawało – nawet względnie udane, jak na tamten czas) próby.
Zaliczyć można do nich choćby Second Life sprzed niemal 20 lat albo nowszą koncepcję metawersum,
Earth2, opartą na pomyśle „odwzorowania Ziemi w skali 1:1” i sprzedaży „działek”. To, że podejmowane są
kolejne wysiłki świadczy o tym, że pomysł wciąż ma potencjał (co najmniej marketingowy). Czy jednak
zmieni sposób komunikowania się – czas pokaże.
Głównym problemem zdaje się być (paradoksalnie) technologia i sceptycyzm użytkowników wobec
funkcjonowania w tak pojmowanej przestrzeni wirtualnej. Dotychczasowy sposób konsumpcji social
mediów wskazuje na przewagę starych dobrych ekranów (dziś – mniejszych i noszonych zawsze przy sobie)
nad chęcią „zanurzenia" w alternatywnym świecie znanym z „Matrixa" lub „Sali samobójców". Można wysnuć
tezę, że całe to zamieszanie ma na celu integrację i zwiększenie sprzedaży systemu VR, znanego do czasu
premiery Mety jako Oculus.
Jakie by nie były pobudki, drivery i faktyczna konsumpcja „nowego cyfrowego świata”, warto mieć na
uwadze możliwości jego wykorzystania w komunikacji. Może nie od razu B2C (wydaje mi się, że ludzkość

ma obecnie poważniejsze problemy i zadania niż uciekanie do „metawersum”), ale może np. biznesowej?
Wykorzystanie VR i AR do wirtualizacji przestrzeni i tworzenia futurystycznej platformy „zanurzających”
prezentacji i zdalnych, a jednak prawie rzeczywistych spotkań, jawi się jako frapująca perspektywa, także
w czasach pandemii. Znając jednak podejście biznesowe Marka Z., bardziej prawdopodobny jest kierunek
konsumencki (a dla firm – być może powiązany z tworzeniem ich „wirtualnych wersji”, jak kiedyś w Second
Life), połączony ze zbieraniem jeszcze większej ilości danych. To zresztą zdaje się otwierać wiele nowych
możliwości dla entuzjastów komunikacji data driven i tej opartej na wielkich zbiorach informacji.

Więcej, krócej i bliżej konsumenta
MARTA WOJCIECHOWSKA
SENIOR INFLUENCER MARKETING & PR MANAGER, NUTRICIA
W Nutricia (część grupy spółek DANONE) odpowiada za PR marek żywności dla niemowląt
i małych dzieci oraz influencer marketing. Specjalizuje się w działaniach z zakresu Brand PR,
z branżą związana od ponad 15 lat. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
na Uniwersytecie Warszawskim, a także (ze względu na zainteresowania prywatne) studiów
podyplomowych Historia i Kultura Żydów Polskich na tej samej uczelni. Wierzy, że
komunikacja to nie tylko storytelling, ale przede wszystkim storydoing – bo bez
autentyczności nie ma szans na budowanie silnych i spójnych marek.

Nie będzie zaskoczeniem, że content wideo w komunikacji nadal będzie istotny. Prognozuje się, że do 2022
roku wideo online wygeneruje ponad 82% ruchu w internecie – dla porównania to 15 razy więcej niż w 2017
roku1. Marki muszą więc odpowiadać na ten trend – w badaniu Bitable, platformy do samodzielnego
tworzenia treści wideo, 94% marketerów zadeklarowało, że w dalszym ciągu zamierza wykorzystywać treści
wideo w swoich działaniach2. Badania prowadzone wśród konsumentów potwierdzają słuszność tej strategii
– wideo wspiera choćby podjęcie decyzji o zakupie czy zrozumienie benefitów produktu lub usługi3.
Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost konsumpcji treści wideo – tygodniowo przeciętnie spędzamy
18 godzin oglądając wideo online, niektóre statystyki (w zależności od rynku) wskazują nawet na 8 godzin
dziennie4.

1

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-741490.html
https://biteable.com/blog/video-marketing-statistics/
3 https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics/
4 https://www.thedrum.com/industryinsights/2021/11/09/what-will-the-video-market-look-2022,
https://www.limelight.com/resources/market-research/state-of-online-video-2020/#growing
2

To, na co warto zwrócić uwagę, to oczywiście ciągle skracający się czas materiału wideo
(np. do około 30 sekund na Instagramie5). Ciekawy jest także fakt, że marki otworzyły się na tworzenie
bardziej spontanicznych treści – z wykorzystaniem amatorskich narzędzi (np. nagrywanych telefonem)
i przygotowywanych we własnym zakresie. Materiały te równie skutecznie potrafią angażować
konsumentów jak wysokobudżetowe produkcje. Tzw. „raw video” nie jest wprawdzie niczym nowym, jednak
dopiero ostatnio jest na coraz szerszą skalę stosowane przez samych marketerów. I choć tradycyjnie
tworzone treści (na planie zdjęciowym) zapewne nadal będą dominować, to pozytywny jest fakt, że ta forma
wideo spotyka się z aprobatą konsumentów. Markom natomiast pozwala na zdecydowanie większą
elastyczność, działanie „tu i teraz” oraz oferowanie coraz bliższych konsumentom treści.

Kreacje na miarę naszych możliwości
czy na miarę nowych czasów?
DR AGNIESZKA JAGUSIAK
MARKETING MANAGER, LIGHTSCAPE
Marketing Manager w agencji Lightscape, w której prowadzi działania zespołu Finance.
Posiada doświadczenie w obsłudze firm z sektora finansowego, technologicznego,
nieruchomości komercyjnych, także w obszarze employer brandingu. Pracowała m.in. dla:
Expander Advisors, Avivy, Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Polskiego Związku
Zarządzania Wierzytelnościami, Tax Care, Linux Polska. W Lightscape odpowiada m.in. za
kompleksową obsługę Intrum, lidera w branży zarządzania wierzytelnościami, w zakresie
komunikacji zewnętrznej, public affairs, employer brandingu czy konsultingu
marketingowego. Z PR związana od wielu lat. Uważa, że kryzysy w HR nie istnieją, są tylko
ciekawe wyzwania!

Zmierzenie się z „nową”, covidową rzeczywistością dla nikogo nie było łatwe. Jednak życie
i biznes (!) muszą toczyć się dalej. Po przystosowaniu się do nowych warunków, marki powróciły do realizacji
zaplanowanych kampanii reklamowych, PR-owych, do działań z obszaru employer brandingu itp. Nie mogły
jednak działać tak jak zawsze, bo pandemia zmieniła reguły gry i otoczenie. Zmiana tematyki przekazu od
razu stała się oczywista, ale jako pierwsza w oczy rzuca się jego nowa forma i autentyczność. Co prawda
wymuszone, ale jednak świadome zrezygnowanie z profesjonalnej jakości przekazu na rzecz naturalności,
prawdy i odniesienia się do aktualnych wydarzeń zdało egzamin – zyskało uznanie odbiorów, a to jest

5

https://blog.hubspot.com/marketing/how-long-should-videos-be-on-instagram-twitter-facebookyoutube?__hstc=35728191.56f27836e289171784c7e0f23e937903.1639606846862.1639606846862.1639606846862.1&__hssc=35
728191.1.1639606846862&__hsfp=568741352

najważniejsze. Dlatego autentyczność przekazu będzie jednym z ważniejszych trendów w komunikacji
także w 2022 r.
W pandemii profesjonalne i drogie spoty rekrutacyjne kręcone tygodniami, które można obserwować m.in.
na LinkedIn, zmieniły się w filmiki kręcone „z ręki”, nagrywane podczas lockdownu w domowym zaciszu
przez prezesów, HR-owców czy samych pracowników. Przyniosły świetne rezultaty. Odbiorca, czyli
potencjalny pracownik pierwsze co może „wyczytać” z takiego materiału wideo to duch firmy, może poznać
przyszłych kolegów, a nie „zimne” przestrzenie biurowe i sztuczne uśmiechy, co zazwyczaj widać
w kreacjach tego rodzaju.
Na wizytówkach korporacyjnych zaczęto pokazywać pracowników w maseczkach. To z kolei daje prosty,
konkretny i potrzebny przekaz – firma X jest odpowiedzialna, dba o bezpieczeństwo swoich pracowników,
a przy tym sama zyskuje coś bardzo ważnego – wiarygodność. Można dalej inwestować w stockowe
fotografie i ujęcia z drona, tylko po co? Wszyscy, także pracownicy, żyją kolejnymi falami pandemii,
w zmienionej rzeczywistości i tak tego nie ukryjemy.

Screen z wideo employer brandingowego, zachęcającego do rekrutowania do zespołu AML w mBanku.
Źródłó: https://www.youtube.com/watch?v=X3cU5peBH3w
Bardzo prosty przekaz - mówiący zwraca się wprost do odbiorcy, można odnieść wrażenie, że film powstał chwilę przed publikacją.
Konkretny przekaz, ale wiele daje – przyszły pracownik może poznać swojego szefa.

Screen ze spotu rekrutacyjnego Amazon Polska – „Dzień z życia pracownika Amazon”.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Vtp9Adu3Rko&t=93s
Pokazanie, jak wygląda dzień pracownika w Amazon A.D. 2021 – bez upiększania i bez sztucznego scenariusza.
Pokazane są życie i prawda.

W marketingu i reklamie zaczęto postępować w ten sam sposób. Spoty coraz częściej odzwierciedlają nasze
aktualne życie, a nie jak to ma (lub miało!) często miejsce – kreują je. Na znaczeniu zyskała maksyma –
prawda czasu, prawda ekranu. Marki, które nie trzymały się tej zasady, narobiły sobie problemów, straciły
wiarygodność w oczach swoich klientów. Wszyscy pamiętamy zeszłoroczną, świąteczną reklamę Apartu.

Screen ze spotu rekrutacyjnego T- Mobile – kampania „Jesteśmy dla Ciebie”.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=divkCbWys4Y
W materiale zostało pokazane obecne, codzienne życie klientów T-Mobile. Marka idealnie wyczuła moment- film obrazuje, jak
istotny dla ludzi w czasie pandemii jest jeden z produktów firmy.

Reklama piwa Capitan Jack, spot „Kapitana Domówka”.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7CN6RSFlZ6g&ab_channel=PlatigeImage
W reklamie piwa zostało pokazane to, co wszystkim Polakom jest doskonale znane od czasu pierwszego lockdownu
– korzystanie z internetowych komunikatorów wideo, by pozostawać w kontakcie z bliskimi.

Dlaczego autentyczność przekazu będzie nadal ważnym trendem w komunikacji w 2022 r.? Bo po prostu
się opłaca. Jeżeli nie przekonują przykłady największych brandów na rynku, które podążyły w tym kierunku,
warto przyjrzeć się influencerom, którzy zarabiają na pokazywaniu się/promocji marek w social media.
Okazało się, że odbiorców bardziej interesuje relacjonowanie domowego życia znanej osoby niż jej zdjęcia
z profesjonalnych sesji zdjęciowych czy migawki z czerwonego dywanu. To akurat znana prawda, którą
pandemiczna rzeczywistość tylko potwierdziła.
Warto pamiętać o jednym – przekaz musi być naprawdę autentyczny. Nie znaczy to,
że w ogóle nie trzeba poświęcać czasu na jego przygotowanie, i że nie mogą pracować nad nim specjaliści
od wizerunku. (Co więcej, znawcy tematu doskonale wiedzą, że stworzenie filmu „homemade”, który
zachowa swą autentyczność, może być czasami bardziej czaso- i pracochłonne niż profesjonalna
produkcja). Musi jednak dawać efekt naturalności, bo „udawana” autentyczność przynosi odwrotny skutek.
Warto obejrzeć nagranie dowolnej celebrytki czy też ważnej osobistości, która np. na Instagramie chce
przeprosić internetową społeczność za jakąś dramę czy wpadkę. Make up no-make-up, na który poświęcono
godzinę, fryzura „od niechcenia”, przygotowywana przez 3 osoby, sztuczne łzy – stykając się
z „autentycznym” przekazem już od pewnego czasu, coraz częściej potrafimy dostrzec fałsz w komunikacji.

Piotr Kraśko w swoich mediach społecznościowych tłumaczy się z jazdy samochodem bez uprawnień. Grudzień 2021,
Fot. Instagram.com/p_krasko

Zaangażowanie marek buduje
zaufanie i lojalność klientów
EWA ZIĘTEK-MACIEJCZYK
PR & MARKETING DIRECTOR, RESULT MEDIA
Pasjonatka digital marketingu z certyfikatem DIMAQ Professional, autorka i redaktorka wielu
publikacji. Od ponad 20 lat związana z mediami, wcześniej m.in. z INFOR PL, Gremi Media
oraz z Wiedzą i Praktyką. Odpowiedzialna za rozwój i strategię, wizerunek firmy oraz
kampanie marketingowe. Z wykształcenia polonistka, ukończyła również Akademię Leona
Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach: marketing internetowy, zarządzanie w mediach
oraz handel elektroniczny.

Aby zadbać o odpowiedni poziom konkurencyjności, firmy w ostatnim okresie musiały przemyśleć sposób
komunikacji z klientami i zmienić całościowe podejście do oferowanego im doświadczenia – wynika z raportu
Global Marketing Trends 2022 firmy Deloitte. Klienci zwracają uwagę nie tylko na cenę, jakość i markę
produktu, ale coraz większe znaczenie ma fakt, czy firma jest odpowiedzialna społecznie i działa zgodnie
ze zrównoważonym rozwojem. Przy czym warto zauważyć, że te kwestie są najbardziej istotne
dla przedstawicieli Pokolenia Z, czyli najmłodszych e-klientów.

Trend, który już w 2020 roku był zauważalny, w mijającym tylko się nasilił. Przyszło nam żyć w czasach
pełnych niepokoju, ciągłych zmian i niepewności. Jako konsumenci chcemy mieć realny wpływ na
otaczającą nas rzeczywistość, decyzje zakupowe są wyrazem naszych życiowych postaw, wartości, które
są dla nas ważne. Zauważamy też rosnącą siłę naszego oddziaływania – komunikacja z firmami jest coraz
bardziej bezpośrednia, komentarze pod postami w mediach społecznościowych stają się często iskrą, która
rozpala całkiem realny pożar.
Zaangażowanie marek to już nie tylko kwestie ekologiczne, ale też bezpieczeństwo w sieci, edukacja,
działania prozdrowotne i funkcjonowanie w społeczności lokalnej, a coraz częściej – deklaracje
światopoglądowe. Sytuacja kobiet, osób LGBT+ czy kryzys klimatyczny są wydarzeniami, wobec których
marki nie pozostają obojętne. To już nie tylko specjalne eventy, oznaczenia brandów z deklaracją w formie
tęczowej flagi czy błyskawicy, ale konkretne działania, np. aktywne włączenie się w dyskusję dotyczącą
kobiet i ich seksualności, jak robi to Your KAYA.
Trzeba jednak pamiętać, że takie działanie to też ryzyko dla marki. Część osób będzie się utożsamiać
z wartościami przez nią zaprezentowanymi, ale niektórzy wyrażą odmienne poglądy w formie hejtu
czy bojkotu produktów marki. Tak stało się m.in. z reklamą piwa Doctor Brew przedstawiającą parę gejów.
W odpowiedzi na te reakcje firma zakomunikowała, że za każdy hejterski komentarz pod oryginalnym
postem przekaże 10 zł na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii.
Zaangażowanie społeczne w wielu branżach to szczególnie trudne zagadnienie. Tak jest m.in. w przemyśle
modowym, którego funkcjonowanie niekorzystnie wpływa na środowisko. Czy firma może zatem
produkować mniej? Namawiać, aby kupować mniej? Działałaby wówczas wbrew swoim interesom.
Może natomiast stosować bardziej ekologiczne rozwiązania w procesie produkcji, korzystać z naturalnych
materiałów czy wreszcie stworzyć platformę do wymiany używanej odzieży, jak np. Zalando.
Jak wynika z danych platformy Sustainable Brands, 9 na 10 konsumentów oczekuje, że marki będą działać
dla dobra społecznego i deklaruje, że takim markom będzie sprzyjać. Dzięki temu firma zjednuje sobie lojalną
grupę odbiorców, która wyznaje podobne wartości, poprawia swój wizerunek i świadomie buduje w oczach
klientów swoją tożsamość. To dla przedsiębiorstw wyzwanie, ale i szansa – te, które to zrobią
w sensowny sposób, staną się partnerami w dyskusji o zmieniającym się świecie.

Influencer marketing na przełomie
2022: zmiany, trendy i nowe regulacje
MAREK MYŚLICKI
PR & STRATEGIC PARTNERSHIPS DIRECTOR, GETHERO
PR & Strategic Partnerships Director we wrocławskiej agencji influencer marketingu
GetHero. Odpowiada za działania PR oraz obszar dzielenia się wiedzą związaną z influencer
marketingiem i poszerzanie portfolio produktowego firmy. Szef grupy roboczej influencer
marketingu w strukturach IAB Polska, w ramach której koordynuje wspólne inicjatywy
przedstawicieli branży – m.in. współpracę z organami państwowymi oraz tworzenie
wewnętrznych regulacji dla całego sektora.

Mijający rok upłynął pod znakiem wciąż rosnącej popularności influencer marketingu wśród
reklamodawców. Znacząco zwiększyły się budżety marek przeznaczone na ten obszar, a w rezultacie
wzrosła też liczba podmiotów zajmujących się współpracą z influencerami – zarówno nowych agencji, jak
i wewnętrznych działów w firmach i organizacjach.
Na uwagę zasługuje też szereg głośnych akcji marketingowych z udziałem internetowych twórców.
Szczególnie warto podkreślić fenomen Lodów EKIPA, opracowanych przez markę Koral we współpracy
z najpopularniejszymi polskimi YouTuberami. Produkty, które tego lata były na ustach wszystkich, sprzedały
się w milionach sztuk i wymagały uruchomienia dodatkowych linii produkcyjnych.
Wzrost popularności i wysoka skuteczność influencer marketingu wyznaczają również kierunki rozwoju na
najbliższe miesiące. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia konieczność regulacji rynku. Pierwszy krok
w tym obszarze mamy już za sobą – to opublikowany jesienią „Zbiór Dobrych Praktyk” w zakresie oznaczania
treści reklamowych i współpracy z twórcami, nad którym pracowaliśmy w ramach Grupy Roboczej IAB
Polska od początku 2021 r.
Ważny sygnał w tej sprawie wysłał także UOKiK, który aktywnie przygląda się tworzonym regulacjom.
Zaangażowanie państwowej instytucji w tworzenie branżowego „kodeksu” pozwoli nie tylko na podniesienie
rangi tematu, ale też większe poszanowanie zasad przyjętych zarówno przez reklamodawców, jak i twórców
– co już teraz możemy zaobserwować w mediach społecznościowych.
W 2022 r. spodziewamy się też zwiększonego zainteresowania marek segmentem mikroinfluencrów.
Ta grupa twórców pozwala na precyzyjne dotarcie ze swoim produktem lub usługą do wąskiego grona
użytkowników, a przy tym nie wymaga tak wysokich nakładów budżetowych per influencer.

Z kolei najbardziej rozpoznawalnych i szerokozasięgowych influencerów zobaczymy raczej jako
ambasadorów największych marek – w kampaniach telewizyjnych czy launchingowych, a także przy
działaniach długookresowych i współpracach na wyłączność.
Stopniowej zmianie ulega ponadto rola agencji. W oczach klientów coraz częściej zyskują firmy, które są
w stanie zapewnić nie tylko wsparcie w wąskim obszarze (np. w doborze twórców), lecz kompleksową
obsługę kampanii – od koncepcji strategicznych przez opracowanie kreacji, aż po egzekucję i dystrybucję
treści na różnych platformach – nie tylko społecznościowych.

Komunikacja w gamingu i o gamingu
JUSTYNA ORACZ
HEAD OF COMMUNICATIONS, FANTASYEXPO
Pełna energii i zapału manager marketingu z 20-letnim doświadczeniem zawodowym
zdobytym w wielu branżach. Absolwentka WSB o specjalizacji Media masowe i komunikacja.
Aktualnie Head of Communications w Fantasyexpo, gdzie zajmuje się komunikacją
i marketingiem. Z sukcesami planuje i realizuje komunikację marek w obszarze e-sportu oraz
gamingu i nie tylko. Potrafi skutecznie łączyć kanały i narzędzia, by efektywnie i efektownie
realizować cele projektów.

Nie jest tajemnicą, że gaming rośnie i będzie rósł w siłę. Dowodzą tego wyniki wielu badań, które
w zależności od źródła, podają wskaźniki dynamiki wzrostu liczby graczy (rok do roku) na poziomie między
4 a 7%. Jest to stabilny progres, którego pandemia znacząco nie przyspieszyła, ale za to wpłynęła na ilość
czasu spędzanego na konsumpcji treści związanych z grami wideo. Aktualnie szacuje się, że na świecie jest
ok. 3 miliardów graczy. To bardzo liczna i zróżnicowana grupa, lecz równocześnie niezwykle obiecująca pod
kątem komunikacyjnym.
Czy gaming mocno zmienił się na przestrzeni ostatniego roku? Nie, natomiast zmienia się liczba marek, które
poprzez gaming chcą się komunikować. I nie są to tylko marki endemiczne, oferujące rozwiązania
dedykowane graczom, lecz cały wachlarz nieendemicznych brandów, które w gamingu upatrują szerokiej
i efektywnej komunikacji. Dla branży gamingowej to jasny sygnał, że na ich polu dzieje się i dziać się będzie
coraz więcej. Z kolei jednym z największych wyzwań na 2022 i kolejne lata, będzie odpowiednie zarządzanie
komunikacją marek w tym obszarze tak, by efektywnie i efektownie przeprowadzić aktywacje zarówno
w mediach, jak i w społeczności, która jest kluczowa w tej układance.
Media, nie tylko tematyczne, coraz częściej i chętniej piszą o potencjale oraz trendach, o działaniach marek
w obszarze gamingu i e-sportu. Informacje te jednak pojawiają się wybiórczo i tylko garstka naprawdę

ciekawych aktywacji trafia do szerokiego grona odbiorców, ponieważ jako branża mierzymy się z problemem
braku specjalistów od komunikacji. Jest to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed tym sektorem na
kolejne lata – wyszkolić specjalistów, którzy będą w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom partnerów.

Autentyczność w employer brandingu
MARTA ANDREASIK
PR MANAGER, HUUUGE GAMES
PR Manager w Huuuge Games, który jest globalnym producentem i wydawcą gier free-toplay na urządzenia mobilne, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ekspertka
komunikacji i PR z 15-letnim doświadczeniem, której pasją jest CSR. Przez 9 lat była
związana z Kompanią Piwowarską, gdzie pełniła rolę kierownika ds. komunikacji
zewnętrznej. Prawdziwe zwierzę sceniczne! W KP występowała m.in. jako rzecznik marki
Lech na scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata, czyli Pol’and’Rock oraz w materiałach
telewizyjnych.

Rekruterzy prześcigają się w wymyślaniu metod na przyciągnięcie do firm najlepszych z najlepszych.
Szczególnie wyraźne jest to w branży technologicznej i IT. Tu co 3. specjalista poszukuje informacji
o kulturze firmy już na etapie skanowania ofert pracy, a niemal 60% rozpoczyna proces poszukiwania nowej,
gdy kultura panująca w obecnej firmie im nie odpowiada6. O tym, jaką moc zyskuje reputacja i wizerunek
pracodawcy, świadczy też fakt, że połowa ankietowanych nie podejmie pracy w firmie ze złą reputacją7.
Co więcej, aż 83% poszukujących pracy chętnie sprawdza opinie i oceny firmy w sieci przed podjęciem
decyzji8. Co to oznacza dla ekspertów komunikacji? Po pierwsze – zacieśnianie więzi z zespołami HR
i rekrutacji w celu wypracowania strategii budowania pożądanego wizerunku firmy. Po drugie – konieczność
sięgania po najlepsze z możliwych zasobów – własnych pracowników. W tej nierównej walce o talenty,
najskuteczniejszymi działaniami PR-owymi będą te, które docenią siłę drzemiącą w obecnych pracownikach
– ich zaangażowanie i pomysłowość w budowaniu reputacji firmy. Wygrają ci, którzy podejdą do tematu
strategicznie. W jaki sposób? Dokładnie poznając swoją grupę docelową i jej potrzeby, określając konkretne
cele działań EB, tworząc zespół ambasadorów i wyposażając ich w wiedzę o firmie i podstawach działań
employee advocacy oraz narzędzia, m.in. odpowiednio przygotowane profile, treści, materiały graficzne oraz
inspiracje i wsparcie, którego potrzebują. Co zyskają pracownicy? Ekspercki wizerunek, rozpoznawalność
i wiarygodność wśród swoich kontaktów (dotyczy to zarówno „szeregowych” pracowników, jak i liderów
obszarów czy przedstawicieli top managementu). A jak na tym zyskają pracodawcy? Podwójnie: zbudują
6

https://nofluffjobs.com/insights/raport-kultura-organizacyjna-w-it-jakich-szefow-cenia-specjalisci-z-branzy
https://www.randstad.ca/newsroom/key-insights-from-randstads-employer-branding-report
8https://www.reviewtrackers.com/blog/employer-reputation-management
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przewagę w autentyczności przekazu, o którą ciężko w jakiejkolwiek innej formie komunikacji oraz wpłyną
na lepszą integrację zespołu wewnątrz firmy. Prawdziwy win-win. A przecież o to chodzi w PR, prawda?

Czas liderów online
ADAM RADOLIŃSKI
CREATIVE MANAGER W HUUUGE GAMES
Adam Radoliński – Creative Manager w Huuuge Games, w notowanej na warszawskiej
GPW firmie producenckiej o globalnym zasięgu i wydawcy gier free-to-play na urządzenia
mobilne. Dziennikarz i ekspert w budowaniu strategii komunikacyjnych dla firm
z przestrzeni Tech, Gaming & Art. Międzynarodowe doświadczenie zdobywał pracując
m.in. w ZEA, Bahrajnie, Omanie, Japonii, UK i Irlandii. Od nad 15 lat związany z branżami
kreatywnymi, tworzył i współprodukował kampanie dla takich marek The Walt Disney
Company, Dubai Road and Transport Authority, Swarovski, Dubai Film Festival. Jest
absolwentem stosunków międzynarodowych oraz Komunikacji i PR na Uniwersytecie
Wrocławskim. Jego pasją pozostaje teatr, performance oraz sztuki wizualne.

Współczesny nam postpandemiczny krajobraz biznesu kształtuje swoją obecność w niezakładanym dotąd
wymiarze w przestrzeni cyfrowej. I choć dynamicznie zmieniają się trendy rynkowe, odwieczna zasada
kreowania wizerunku pozostaje taka sama – zewnętrzna percepcja firmy jest nierozerwalnie związana
z wizerunkiem jej lidera.
Najlepszym sposobem na tworzenie i podtrzymywanie kontaktu z poszczególnymi grupami interesariuszy
jest obecność indywidualna w kanałach społecznościowych. Jak zatem pozycjonować general
management, by budować wiarygodną komunikację i rozwiązywać problemy korporacyjne? Najwyższe
kierownictwo musi być nie tylko świadome trendów i nastrojów rynkowych, ale także mówić
o nich publicznie. Mieć jasno określoną platformę, na której można będzie umieszczać opinie. Platforma ta
będzie podstawą reputacji lidera, odzwierciedlając jego styl przywództwa i kierunek, w jakim będzie podążać
firma.
Wzajemne powiązania kanałów komunikacji cyfrowego świata, całodobowy cykl informacyjny, a co za tym
idzie – hiperprzejrzystość, która sprawia, że dyskusje w każdym zakątku świata cyfrowego stają się domeną
publiczną. Konsekwencją tego jest znacznie większa widoczność liderów, co może być zarówno ogromną
szansą, jak i wielkim zagrożeniem.
By zbudować szeroką i wiarygodną rozpoznawalność, najistotniejszym jest utrzymywanie maksymalnie
eksperckiego charakteru każdej publikacji. Odbiorca będzie bowiem interpretował każdy komunikat lidera

jako wypowiedź eksperta. Dotyczy to zarówno niezdefiniowanych użytkowników mediów cyfrowych,
jak i określonych grup interesariuszy. Wszyscy oni w określonym czasie mogą mieć wpływ na szeroko pojętą
reputację firmy. Istotnym jest, by pamiętać, że reputacja lidera nie przekłada się na wizerunek firmy
natychmiast, w czasie rzeczywistym i nigdy nie dzieje się to w stosunku jeden do jednego.9
Wymaga to ścisłej współpracy zarządu z działem komunikacji w celu wypracowania schematów zachowań
podkreślających styl przywództwa w firmie. Dla samych liderów jest to przede wszystkim bycie stale
aktywnym i konstruktywnie reaktywnym podczas toczonej dyskusji. Management w roli lidera – zarówno na
zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji – powinien skupić się na wprowadzaniu zmian poprzez dostarczanie
inspiracji i wielowymiarowe podejście do wyzwań.

Agile? Tak, ale na spokojnie
JOANNA BERLIŃSKA
HEAD OF GROWTH, FOUNDER W LIGHTSCAPE & VISIBLY
Joanna Berlińska jest założycielką i współwłaścicielką agencji marketingowej
Lightscape, specjalizującej się działaniach digital PR. Ekspertka w dziedzinie komunikacji
marketingowej i wizerunku. Wspólnie z zespołem rozwija platformę Visibly i projekt B+R
skupiony na działaniach Digital PR z wykorzystaniem mechanizmów SEO. Z branżą PR
związana od 2004 r. Do grona marek, z którymi współpracowała, należą m.in.: Intrum,
ABB, CEDC, Grupa Inelo, Librus, Linux, Aviva, czy Manufaktura. Ukończyła
Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Marketing, a także studia doktoranckie na
Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Codziennie setki, tysiące firm i osób publikuje te same śmieszne, sensacyjne, poruszające informacje
z nadzieją, że to oni będą pierwsi. Marki jak lwy walczą o uwagę konsumentów, próbując przebić się ze swoim
przekazem. Tymczasem już po kilku godzinach pomysł, który wydaje się odkrywczy jest… ogranym
sucharem. Nie ma czasu do stracenia. Cykl życia newsa to już minuty, a często sekundy.
Kolejnym skutkiem ubocznym pędu za real time marketingiem są nieprzemyślane, nieodpasowane do
wizerunku marki czy wręcz ryzykowne wizerunkowo kreacje. Motyw brutalnego serialu „Squid Game”
wykorzystały w swej promocji marki takie jak Heineken, Zalando, Pepsi, miasto Łódź. Hashtagu
#anijednejwięcej użyto do promocji kanapek.
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Zazwyczaj jest to 60-90 dni różnicy - https://www.alva-group.com/case-studies/ceo-reputation-vs-corporate-reputation/

Motyw z serialu „Suqid Game” na fanpage’u miasta Łodzi.
Źródło: https://www.facebook.com/lodzpolska/posts/10158808760054864

Równie szybko jak newsy, dezaktualizuje się forma contentu. Kolaż ze zdjęciami z pracy zdalnej czy wizytą
Mikołaja u pracowników, screeny ze spotkań online, ankiety na Linkedin czy webinary „jak pracować
zdalnie”, kto ma ochotę je jeszcze oglądać?
Przyciągnięcie uwagi jest trudniejsze także dla celebrytów. Próbując ją pozyskać, sięgają coraz głębiej do
swojej przeszłości, prywatności, problemów zdrowotnych, intymnych. Tematy będące do niedawna tabu,
stają się cenną click-bajtową walutą. Przesuwa się granica tego, o czym wypada mówić, co jest społecznie
akceptowalne. Coraz mniej dziwi odbiorców.
Nakręcanie spirali informacyjnych i „przesunięcie granic” obserwujemy także w mediach. Lawinowo
pojawiają się kontrowersyjne, trudne do przeoczenia tytuły. Redakcje, które jeszcze niedawno prezentowały
wyważoną narrację, obecnie prześcigają się w zamieszczaniu pikantnych i brutalnych newsów, walcząc
o zasięgi i kliknięcia.

Poczynania marek i celebrytów obserwują i oceniają „zwykli” ludzie. Zmęczeni, sfrustrowani, boleśnie
doświadczeni zmianami i ograniczeniami, wyrażają emocje. Coraz więcej czasu spędzają w mediach
społecznościowych, rekompensując sobie utratę aktywności i socjalizacji w realu… albo może robiąc to już
w ramach nowych, cyfrowych nawyków? Nikt ich tu zbytnio nie rozlicza, więc – często anonimowo –
odważnie wyrażają opinie. Poczynania marek, niczym walki starożytnych gladiatorów prowokują
wartościujące reakcje i sprawiają, że palec tłumu kieruje się do góry lub do dołu.
Tworząc działania komunikacyjne w tak dynamicznym otoczeniu – działamy pod presją. Musimy myśleć
agile – reagować na zachodzące w otoczeniu zmiany zamiast sztywno trzymać się przyjętych planów. Aby
nie popełniać błędów przy marketingowych sprintach, miejmy w centrum uwagi DNA marki, niech ono
pozostanie wyznacznikiem kierunku działania i wskazuje, czy i jaki real time realizować. A może wycofać się
i spokojnie poczekać na lepszą okazję?

Grupa Robocza Public Relations IAB Polska powstała w kwietniu 2019 roku. Jej celem jest określenie roli public
relations w zdigitalizowanym świecie. Organizacja zrzesza zarówno przedstawicieli marek, jak i agencji PR. Grupa na
bieżąco śledzi zmiany i nowości w marketingu online, wskazując przy tym kierunki rozwoju, wspólnie poszukuje
inspiracji do tworzenia kampanii dla firm, które reprezentuje.
Zespół tworzy liczne publikacje i opracowania, uczestniczy w webinarach i konferencjach. Grupa skupia się na
tematyce digital PR - w szczególności nowych standardach mierzenia efektywności dopasowanych do środowiska
online. Jej członkowie prowadzą stałe rubryki w mediach marketingowych.

Grupa Robocza Public Relations IAB Polska Linkedin:
https://bit.ly/3zrVjW6
UL. PUŁAWSKA 39/77
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