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To już 12 raz*…
…ale na swój sposób pierwszy 

* 12 raz przegląd inauguracyjny, kongresowy wykład 16 raz 



To kryzys percepcyjny

Koronakryzys



Historia pandemii

skala zarazy
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To kryzys percepcyjny

Efekt domina

Koronakryzys

Globalna presja Siła strachu

kryzys realny



I nikt nie wie, 
ile to potrwa…



Home Office
Rzadziej w biurze

Więcej e-technologii
Mniej spotkań

Więcej wewnętrznej
Komunikacja pracownicza

Inne media relations
Oni też się dystansują

Jest już jasne, jak wiele rzeczy się zmieni w naszej rzeczywistości

Oczywistości



Z przestoju nie wrócimy do poprzedniej rzeczywistości z dnia na dzień. Przestój kosztuje.

Koszt poniesie też branża – od freelancerów po PR-owców w instytucjach

Złe wieści

Spowolnienie 
gospodarki

Mniejsze 
budżety

Mniej imprez
i eventów

Mniej pracy



Mniej pracy

Zmiany na 
rynku pracy

Od rynku pracownika przejdziemy 
do rynku pracodawcy?



2020
To szkodliwe dla PR. Bez swobody wymiany 
ludzi, idei, spotkań i doświadczeń PR łatwo 
przerodzić się może w propagandę typową 
właśnie dla krajów zamkniętych

Rzeczywistość

Zahamowanie 
globalizacji
Wzrost izolacjonizmu

▪ Zamknięte granice

▪ Wstrzymane podróże

▪ Każdy kraj radzi sobie sam

▪ Nasza chata z kraja

I to się dzieje w bardziej przymkniętych 
organizacjach (poufność, „porządki”, etc.)



▪ Więcej siedzimy w domu – więcej konsumujemy 

▪ U wszystkich największy wzrost mediów streaming.

▪ Tam będzie więcej PR

▪ TV is back!

Zmiany w konsumpcji 
mediów

Gen XGen Z Millenial
16-23 24-37 38-56
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Sezon teorii spiskowych, mitów, przesądów.

Głupstwa PR

▪ Efekt Corona

▪ Covid-19 w 5G

▪ Indolencja



Nie ma tu 

żadnych 

wirusów, 

widzi pani, 

by latały?



Ciemna strona
koronakomunikacji
▪ Skala mikro – powrót średniowiecza

▪ Poziom makro - polityka

▪ Instrumentalne wykorzystanie sytuacji epidemicznej

▪ Wybory bez empatii

▪ Brak dialogu

▪ Bez żadnego trybu – arogancja władzy



Społeczna
Odpowiedzialność
REAKTYWACJA

▪ Solidaryzm społeczny

▪ Inicjatywy obywatelskie

▪ Inicjatywy firmowe

▪ Eksplozja CSR

Potrzeby 
serca



Społeczna
Odpowiedzialność

REAKTYWACJAJAKA FIRM?

Pieniądze Zakupy

Własne towary Zaangażowanie

▪ Rozdawnictwo? 

▪ Syndrom Formuły 1

▪ Brak komunikacji?

▪ Spójność?

▪ Dla kogo?

▪ Brand społeczny?

Jaki 
marketing



CSR 
strategiczny

2w1
Pomoc

Relacje
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Jak w polityce, na policji, 
w samorządach.

Stały element codzienności komunikacyjnej 

na co najmniej kilka miesięcy.

Komunikacja 
kryzysowa Nowy rozdział

Niezbędny wzrost kompetencji.

Codzienność wymusi stosowanie kryzysowych 

zasad w wielu dużych i drobnych sprawach

Rozpoznanie bojem.

Kompetencje wykuwać się będą 

metodą prób i błędów, bo sytuacje będą nowe



Komunikacja 
kryzysowa

Wybrane obserwacje

▪ Ogromne schłodznie aktywności SoMe 
(prewencja kryzysowa na terenie grasowania hejterów i trolli)

▪ Stosunkowo mało kryzysów medialnych 
firm i instytucji

▪ Kryzysy implodowały

▪ Silna wymiana kompetencji PR <-> HR

▪ Nowe narzędzia

▪ Newsletter nowego (nie)ładu



Kryzysometr



▪ Kryzysometr – autorskie badanie Alert Media 
dotyczące komunikacji kryzysowej wiodących 
polskich firm, instytucji i organizacji 
pozarządowych. 

▪ Z założenia przeprowadzane raz na rok, ale…

▪ …obecne okoliczności domagały się uważnego 
spojrzenia

▪ W specjalnej edycji badania „Kryzysometr –
komunikacja w czasach pandemii” wzięło udział 
101 specjalistów, managerów i dyrektorów 
komunikacji oraz rzeczników prasowych. 

▪ Badanie zostało zrealizowane 
w dniach 6-17 kwietnia 2020 roku.

Kryzysometr



Kryzysometr

96%

Wpływ kryzysu

Kryzys zmienił pracę prawie 

wszystkich PR-owców. Tylko 

4% mówi, że komunikuje jak 

dotąd. Dla 96% wirus 

przyniósł zmiany. W biznesie 

aż dla 98%.

inaczej

79% 64% 51%
sztabów zmiany planuje

Sztaby kryzysowe

W czterech na pięć firm 

powołano sztaby kryzysowe. 

Ich” żelazny skład” to 

najczęściej: PR-owiec, 

Big Boss i człowiek od relacji 

pracowniczych (HR).

Inna przyszłość

Niemal dwie trzecie jest 

przekonana, że w wyniku 

kryzysu nastąpią stałe zmiany 

w sposobach komunikowania 

się ich firm z otoczeniem i 

pracownikami.

Już się szykują

Połowa respondentów 

przyznaje, że już 

przygotowują strategie i 

plany na działania i 

komunikację po zakończeniu 

pandemii.



Kryzysometr

3/4 firm weszło w CSR
Gdzie pozostali?

3/5 ma złe doświadczenia 

Chaos prawny i organizacyjny

TOP narzędzie
Newsletter





Jeśli chcesz – wyślij mail

Wyniki badań
kryzysometr@alertmedia.pl



Do zobaczenia w Rzeszowie 23 września!

See You

kontakt: adam@alertmedia.pl


