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Na podstawie omówionych narzędzi promocyjnych zaproponuj odpowiedź firmy
na przedstawiony przypadek biznesowy 1,2.

Case study 1.: Pewna firma wprowadziła na rynek nową serię opon samochodowych.
Niestety okazuje się, że opony pękają, produkt jest wadliwy.
Co ma zrobić ta firma aby klienci jej znów uwierzyli ?

Case study 2.: Wybucha epidemia ptasiej grypy w Europie.
Sieć fast food KFC ma problem – klienci restauracji boją się jeść dania oparte na
wyrobach z drobiu. Jak powinna zareagować firma?

Historia i rozwój
Przed naszą erą….
Grecja – agora, sofiści, wspaniali mówcy, heroldowie
Rzym – perswazja, pierwsze wiadomości, plakaty,
obwieszczenia, zgromadzenia i debaty publiczne, igrzyska

W naszej erze…
Lata 50-60 rozwój dużych korporacji
Lata 60-70 konflikty i konfrontacje społeczne (rozwój TV i prasy kolorowej)

Lata 70-80 rosnąca świadomość społeczna (TV satelitarna, komputery )
Lata 80-90 duży wpływ opinii publicznej (początki IT oraz internetu)

Lata 2000-obecnie – Boom na systemy IT, social media, marketing automation, BIG DATA
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Podstawowe różnice między Public Relations a reklamą
Public Relations

•o obecności w mediach decyduje atrakcyjność przekazu;
•czysta, obiektywna informacja bez cech promocyjnych;
•niekontrolowana treść umieszczonych w mediach informacji;
•nastawione na zwiększenie zaufania do całego przedsiębiorstwa;
•nastawione na szersze otoczenie;
•informuje o całym przedsiębiorstwie, jego decyzjach, działalności;
•cel - wpłynięcie na nastawienie do przedsiębiorstwa, poglądy o nim;
•cel osiągany w długim okresie;
•wykorzystuje różne formy komunikowania się, także komunikację
bezpośrednią;
•przepływ informacji dwustronny - stwarza różnym grupom społecznym
szansę wypowiedzi;
•funkcja socjologiczna, społeczna, informacyjna;
•ma służyć zmianom opinii;
Reklama

Reklama PZU 2014 Dorociński

• Płatna - nadawana za opłatą;
•przekaz promujący;
•kontrolowany sposób umieszczania informacji w mediach;
•nastawiona na zwiększenie popytu, na konkretny produkt/usługę;
•nastawiona na konkretną grupę klientów;
•informuje o produkcie/usłudze;
•cel - wpłynięcie na nastawienia konsumpcyjne;
•cel osiąga w krótkim czasie;
•wykorzystuje nieosobowe formy komunikowania się;
https://www.youtube.com/watch?v=GVuAf3v
1o-Y
•jednostronna wypowiedź;
•funkcja rynkowa;
•ma wpłynąć na zachowanie;

Kto potrzebuje relacji z klientem? Promocji?
Każdy !!! Era Personal Brand i story telling

• Osoby min. politycy, sportowcy, muzycy, aktorzy, firmy, produkty

• Organizacje, Instytucje

Wymiary tworzenia relacji i zarządzania wizerunkiem

Rodzaje wizerunku
•

Odbicie lustrzane — sposób, w jaki postrzegamy swój własny wygląd

•

Obecny wizerunek — sposób, w jaki ludzie z zewnątrz oceniają organizację lub osobę

•

Wizerunek organizacji —sposób, w jaki dana jednostka prezentuje się na zewnątrz,
(historia firmy, jej reputacja i stabilność finansowa)

•

Złożoność wizerunków — czasem w skład firmy wchodzą różne oddziały, z których
każdy posiada odrębny wizerunek (Google maps, Google Analytics, Google Scholar)

Trzy obszary koncentracji w budowaniu relacji w
public relations :
•
•
•

Komunikacja zewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja kryzysowa
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Promocja - Narzędzia

o Targi, wystawy i pokazy branżowe;
o Seminaria prasowe;

o Śniadania lub obiady dla mediów;
o Biuletyny;
o Press kit – informacje o firmie – od firmy dla mediów
o Pozyskanie osobistości;
o Sponsoring;
o Marketing społeczny i CSR

Jak działa silna marka o pozytywnym wizerunku?
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Reklama
Wzbudzenie potrzeb

Obecność na rynku

Podstawą dobrej promocji wizerunku instytucji/organizacji jest
o jej „nienaganne zachowanie” na rynku
o utrzymanie wysokiej jakości usług
o ciągłe udoskonalenia i innowacje
o zapewnienie klientom satysfakcjonujących usług za optymalną cenę,
o

stały kontakt z mediami

o natychmiastowe i uprzejme rozpatrywanie reklamacji
o dobrze wykwalifikowany i wyszkolony personel
o poprawne kontakty z władzami
o dbanie o środowisko naturalne

Reputacja firmy – podstawowe zasady relacji z klientami

1. Nieprzemyślane działania, jeden nierozważny krok może zniszczyć reputację,
na którą pracowaliśmy latami
2. Reputację należy stale utrzymywać, świadomie kreować, pracować na nią
3. Dobra opinia o firmie ≠ dobrej opinii o każdym produkcie
4. Opinia o nas może być źródłem naszych sukcesów bądź klęsk

Marketing Mix - Pozycjonowanie
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Na podstawie omówionych narzędzi promocyjnych zaproponuj reakcję i działania firmy
na przedstawiony przypadek biznesowy 1,2.

Case study 1.: Pewna firma wprowadza na rynek nową serią opon. Niestety okazuje
się, że produkt jest wadliwy, opony pękają. Rezultat to wypadki, reklamacje od klientów
i dystrybutorów. Sprzedaż spada, również innych modeli opon. Jak powinna
zareagować firma?

Case study 2.: Wybucha epidemia ptasiej grypy w Europie.
Sieć fast food KFC ma problem – klienci boją się jeść dania oparte na wyrobach
z drobiu. Jak powinna zareagować firma?

