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Spojrzenie George S. Pascala w
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
światowego marketingu

Nagły wypadek czy postępujący proces
każda organizacja musi być dobrze
przygotowana na kryzys

Reklama w czasach przeciążenia
sensorycznego. Jak skutecznie przyciągać uwagę użytkowników
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Drodzy przyjaciele i klienci,
Zapraszam do pierwszego wydania SPEKTRUM!
W naszym nowym, publikowanym raz w roku magazynie pragniemy
przedstawiać szeroką gamę tematów z zakresu marketingu i PR.
Magazyn ma dostarczać najwyższej jakości wiedzę pochodzącą od
doświadczonych ekspertów i praktyków marketingu. W SPEKTRUM
znajdziecie również ciekawe historie i anegdoty z „życia“ ITMS,
będziecie mogli zerknąć za kulisy naszej ekscytującej pracy przy
najważniejszych projektach. Naszym celem jest dostarczenie wam
informacji, które pozwolą Wam z innej, perspektywy spojrzeć na
najnowsze i najważniejsze trendy i praktyki w zakresie marketingu w
dzisiejszych czasach.
To, że SPEKTRUM debiutuje się właśnie w tym roku nie jest przypadkiem. 2016 rok to rok, w którym świętujemy 25-lecie ITMS i szykujemy mnóstwo nowych ciekawych wydarzeń. To rok, w którym rozpoczęliśmy rebrending naszej marki, aby podkreślić zaangażowanie
agencji w realizację strategicznych rozwiązań marketingowych dla
naszych klientów. Kluczowe elementy naszej nowej tożsamości
można już znaleźć w tym numerze SPEKTRUM i na odświeżonej
stronie internetowej itms.com. Zachęcam do regularnego odwiedzania naszej strony, abyście mogli na bieżąco obserwować, jak
się zmieniamy i jakie wydarzenia będziemy organizować w ciągu
najbliższych miesięcy.
To wydanie SPEKTRUM obejmuje tematy, które wyrosły w ciągu lat i
są bezpośrednio związane z kompetencjami ITMS - sponsorowanie
sportu, reklama natywna i zarządzanie kryzysowe. To kluczowe elementy dla każdej firmy i planu marketingowego. Marketing zmienił
się diametralnie w ciągu ostatnich 25 lat, kiedy powstała nasza agencja. Zmienił się, jak chyba żadna inna dyscyplina. W numerze znajdziecie wywiad, w którym opowiadam o tym, jak te zmiany w marketingu
przebiegały i jak wpływały na funkcjonowanie ITMS.
Jestem przekonany, że nasze artykuły wzbudzą Wasze zainteresowanie, zapraszam do podzielenia się z nami Waszą opinią na ten
temat. Będziemy wdzięczni, gdy zechcecie się z nami skontaktować w
najbliższych tygodniach czy miesiącach.
Dziękuję za Wasze wsparcie i zaufanie w przeciągu ostatnich 25 lat.

George S. Pascal
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Rozmowa z George'm S. Pascalem o 25-leciu ITMS i o wydrzeniach w marketingu

Oś czasu z życia agencji. Przegląd najważniejszych wydarzeń
od 1991 do 2016 roku

Co robić w nagłych wypadkach
Jak firma może zminimalizować
szkody w czasie kryzysu?

Reklama pomiędzy sztuką a
designem. Jakie są różnice i
podobieństwa

Fotorelacja wydarzenia prasowego, pierwszego komercyjnego
lotu Airbusa A350 XWB

Marka musi skutecznie komunikować swoje działania sponso
rskie, aby wyróżnić się z tłumu
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Countries
ctive worldwide,
ng in countries
Poland, the UK,
aiwan, Australia
d the USA
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780 Square Meters

5 Languages

The team is made up of
an international staff,
with more than five
languages being the office norm. Translations
are always carried out
by native speakers

Operating over three
floors and about 800
m2, the agency's
offices offer plenty of
space for ideas and
creativity
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100 Tennis
Professionals

More than 100 ATP
and WTA tennis professionals have been
represented by ITMS
over the years

2

4 Liters of Coffee

4 Dedicated Interns

On average two trainees and
four interns, serving much
more than coffee, work for
ITMS over the course
of the year

8 Sports
ITMS's sports have included American Football,
Baseball, Hockey, Figure
Skating, Soccer, Golf,
Tennis and Motorsport

8

Agencja w liczbach od 4 do 780.
Statystyczny obraz pokazuje
codzienną pracę ITMS

The office consumes
an average of 4 liters of
java, and 9 liters of soft
drinks, over the course
of the day

4

Poruszać, zachwycać, pasjonować: Jak przyciągnąć uwagę
„opornej“ grupy docelowej

100
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30

Agencja w liczbach
Poznaj fakty i liczby, które przybliżą życie codzienne w ITMS

12
2

12 krajów
ITMS jest aktywny na
całym świecie, w tym w
krajach takich jak Polska,
Wielka Brytania, Chiny,
Tajwan, Australia i USA

780

5
5 języków

Zespół składa się z
osób z różnych krajów,
a rozmowy w biurze
w przynajmniej pięciu
językach, to norma.

50
50 Plus

780 metrów kwadratowych
Praca w ITMS odbywa
się na trzech piętrach i
około 800 m2
powierzchni.

100 tenisistów

Agencja ITMS reprezentowała ponad
100 zawodników z
rankingów ATP i WTA

28 informacji prasowych
komunikatów prasowych
miesięcznie do wszystkich
możliwych redakcji
na całym świecie

28

Agencja zatrudnia średnio
dwóch stażystów i czterech
praktykantów w ciągu roku,
a do ich obowiązków należy
znacznie więcej, niż tylko
parzenie kawy

4

54 procent

Więcej niż połowa
aktywnych klientów
agencji to międzynarodowe marki

8 dyscyplin
Projekty ITMS w sporcie obejmują futbol
amerykański, baseball,
hokej, łyżwiarstwo,
piłkę nożną, golf, tenis
ziemny isporty
motorowe

8

Ponad połowa
pracowników w ITMS
to kobiety. Wzorowy
udział kobiet

30 procent

Trzech na dziesięciu klientów korzysta z pełnego
zakresu usług agencji do
realizacji swoich planów
marketingowych

2

20 lat

Major League Baseball, jedna
z największych lig sportowych
świata, korzysta z usług ITMS
od dwóch dekad, co czyni ją
najdłużej aktywnym klientem
agencji

15 branż

ITMS obsługuje wiele
branż i sektorów gospodarki dzięki ogromnemu doświadczeniu
na wielu rynkach

2

4 litry kawy

4 stażystów

20

2

2

2

54

W biurze wypija się
dziennie 4 litry kawy i 9
litrów napojów chłodzących

4

100

25 lat
2
To już ćwierć wieku od
założenia ITMS jako
agencji marketingu
sportowego we Fran
kfurcie nad Menem

25

68 procent
Co było pierwsze: jajko
czy kura? Większość
zespołu uważa, że kura

500 zadowolonych
klientów
Od małych i średnich
przedsiębiorstw po
korporacje z listy Fortune
500 - ponad 500 zadowolonych klientów

500
68

15
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DIAGNOZA:
JAK POKONAĆ
REKLAMOODPORNOŚĆ
Autor: Mathias Mandler

Jest tak wiele reklam, na które konsumenci trafiają online,
że stają się one niewidzialne dla nich. Winny jest... mózg.
Ma on bowiem mechanizm obronny, który sprawia, że nie
reaguje na reklamy. ITMS doradza, jak ten mechanizm oszukać i zdominować przestrzeń cyfrową.

Jest tak wiele reklam, na które konsumenci trafiają
online, że stają się one niewidzialne dla nich. Winny
jest... mózg. Ma on bowiem mechanizm obronny,
który sprawia, że nie reaguje na reklamy. ITMS
doradza, jak ten mechanizm oszukać i zdominować
przestrzeń cyfrową.

się innym, które najlepiej zaspakajają nasze podstawowe potrzeby. Gdy użytkownik widzi artykuł
w Internecie, ma pewne oczekiwania, oparte na
bazie wcześniejszych doświadczeń. Chodzi np.
o układ strony i jej projekt w ogóle: nagłówek ze
zdjęciem i stosunkowo dużą ilość tekstu.

Właściwie jesteśmy stale online; codziennie przyjmujemy wiele informacji, coraz częściej bardziej
zabawnych niż kiedykolwiek. Sprawdzanie Facebooka, oglądanie tego, co słychać u znajomych i
czym żyją inne serwisy społecznościowe, szybkie
skanowanie najważniejszych gazet - Wyborczej,
czy Rzeczpospolitej - przegląd newsletterów w
mailu, rzut oka na okazje z Allegro. To wszystko w
ciągu tych 15 minut, gdy jedziemy do pracy. Mamy
na dłoni świat dzięki smartfonowi i nieprzerwanemu dostępu do Internetu.

Mózg porównuje to oczekiwanie z tym, co znajdzie
i pozwala nam być odpowiednio bardziej wrażliwy,
gdy te oczekiwania są spełnione. Reklamy, zwłaszcza banery, są zwykle umieszczone wokół tekstu
lub między blokami tekstu. W stosunku do tekstu
są one wyraźnie bardziej kolorowe i bardziej uderzające. To dla mózgu wystarczająca informacja, by
sklasyfikować takie elementy właśnie jako reklamę
i... zignorować. Mózg „ćwiczy“ ten schemat selekcji
w trakcie surfowania w internecie i w ten sposób
buduje reklamoodporność.

Wszystko to oczywiście jest bardzo praktyczne i
zmieniło obraz naszej codziennej pracy. Jednak
ten rozwój życia stale podłączonego do mediów,
sprawia, że reklamodawcy ciągle stają przed nowymi wyzwaniami. Zbyt wiele bodźców działających
jednocześnie, zbyt wiele zachęt , by coś kupić. W
sieci zrobiło się gęsto od reklam, przez co coraz
bardziej się na nie uodparniamy.

W efekcie taką odporność trudno pokonać. Można
powiedzieć, że wraz z rozprzestrzenianiem się
Internetu, od lat 90., pojawił się baner reklamowy.
To było dla reklamodwaców wydarzenie porównywalne z pojawieniem się w „realu” ulotek. Sukces
banerów reklamowych był jednak krótkotrwały.

Tak działa reklamoodpornościowy mechanizm
naszych mózgów. Nadmierne bogactwo bodźców sprawia, że nasz mózg selektywnie ignoruje
informacje, aby się w nich nie pogubić. Staje się
niewrażliwy na pewne bodźce po to, aby poświęcić

Wraz z postępem technicznym pojawiły się kolejne,
nowe sposoby optymalizacji reklam online. Zmierzają w kierunku, by użytkownika nie zmuszać do
interakcji z reklamą, ale go zaciekawić, zachęcić do
tego, by z własnej woli, z własnej ciekawości, chciał
sprawdzić co kryje się za komunikatem, który przekazuje mu banner reklamowy. 
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W porównaniu do tradycyjnej reklamy w mediach
(telewizja, prasa) internet ma w tej kwestii wyraźną
przewagę: skuteczność reklamy jest wymierna i
sprawdzalna. To ogromna różnica w porównaniu
do „starych“ bądź tradycyjnych nośników reklamy
zewnętrznej lub reklamy prasowej. Nie mylił się
„ojciec“ nowoczesnej reklamy John Wanamaker
mówiąc że:

„połowa pieniędzy wydana na
reklamę jest zmarnowana; problemem w tym, że nie wiemy
co się dzieje z drugą połową“
Technologia badania skuteczności reklamy w internecie jest coraz bardziej wyrafinowana. Zaczęło się
od plasowania reklam w wynikach wyszukiwarek
przy pokrewnych tematach, potem było śledzenie
wejść na wskazany adres URL , aż po dominujące dziś „ciasteczka“. Operatorzy serwisów czy
reklamodawcy mogą identyfikować swoich gości,
sprawdzać skąd przychodzą, a nawet co robią na
ich stronie www. Wszystkie te dane mogą być analizowane, a reklamy optymalizowane pod kątem
zachowań, nawyków i preferencji użytkowników.
Działalności takich gigantów internetu jak Google,
Facebook czy Amazon opiera się właśnie na tych
procesach i dzięki nim możliwe jest generowanie
wielomiliardowej sprzedaży co roku.
Jednak mimo to obserwacja Wanamakera jest
aktualna w wielu miejscach także dzisiaj. Brak
mierzalności, zaburzany obraz przez różne promocje i ciągła ewolucja w sposobach korzystaniu z
mediów sprawia, że wciąż są możliwe do odkrycia,
nowe, lukratywne obszary zarówno w marketingu mobilnym, jak i online. Ten „wyścig“ się nie
kończy, bo mimo wzrostu wiedzy o internautach
w ciągu, już można powiedzieć - dziesięcioleci - do
pełnego zrozumienia działania cyfrowej reklamy,
jeszcze nam daleko. Nasuwa się zatem pytanie,
jak reklamować się w środowisku internetowym
skutecznie. Z powyższego opisu wynikają dwa
wnioski, których analiza jest niezbędna do budowy
skutecznej strategii cyfrowej. Pierwszy odnosi się
do rozwoju osobistego i ukierunkowanego podejścia. Warto myśleć o tym z wyprzedzeniem i nie
zostawiać wszystkiego samemu sobie. Należy stale
dbać o zwiększanie znaczenia marki, produktu i
tego, z czym są kojarzone. To decydujące kryterium
skuteczności reklamy cyfrowej.

Spektrum 11

W celu zwiększenia przystępności reklamy dla
odbiorców docelowych, obecnie w marketingu
dominuje „storytelling“, czyli opowiadanie. Polega
to na serwowaniu mniejszej liczby reklam, ale za to
bardziej „rzeczywistych“, nawiązujących do prawdziwych sytuacji, niosących rzetelne, zrozumiałe
komunikaty i treści redakcyjne. To rdzeń budowy
strategii marketingowej w internecie.
Przykładem idealnie przeprowadzonej kampanii opartej o storytelling, jest kampania giganta
w branży napojów energetycznych, czyli Red
Bulla. Red Bull na swojej stronie internetowej nie
eksponuje samego produktu , czyli napoju. Strona
funkcjonuje raczej jak portal z wiadomościami na
temat sportu i kultury. Marka skupia się na opowiadaniu o wydarzeniach, zaangażowaniu w sport
oraz organizacji eventów. Wykorzystała do tego np.
skoczka Feliksa Baumgartnera.
14 października 2012 wykonał on skok z wysokości
blisko 39 kilometrów w ramach przedsięwzięcia
Red Bull Stratos. Wydarzenie to oglądał cały świat.
Red Bull zamiast prezentować swoje napoje,
zaserwował widzom niezwykłe doświadczenie,
o którym wszyscy mówili. Drugi istotny czynnik
sukcesu reklamy cyfrowej odnosi się do samego
projektu komunikatu. Jak wspomniałem wcześniej,
nasz mózg nauczył się ignorować reklamy, które
wyglądają... jak reklamy. W tym miejscu z pomocą
przychodzi tzw. reklama natywna. Ona jest prawdziwym remedium na reklamoodporność mózgu.
Upraszaczając, chodzi o takie zaprojektowanie
reklamy, by pasowała do otoczenia, w którym się
pojawia. By mózg, podświadomie, uznał ją za część
komunikatu, który przekazywany jest przez treść
informacji na stronie, a odrzucał ją, jako element
„doklejony“ do interesującej treści.
Firmy PR długo próbowały przechytrzyć mózgi odbiorców stosując, np. w prasie, artykuły sponsorowane. Jednakże ustawodawstwo narzuca wymóg,
w przypadku treści offline, jak i online, by reklamy,
były wyraźnie rozdzielone od treści redakcyjnych
i odpowiednio oznaczone. Wbrew pozorom, takie
etykowanie reklam, tylko w niewielkim stopniu
„odpycha“ odbiorcę od komunikatu reklamowego.
Reklama natywna stanowi przyszłość komunikacji
reklamowej i to nie tylko w internecie. Podkreślmy
jeszcze raz, że jej cechą, jest takie „opakowanie“
komunikatu, by był postrzegany, jako wiadomość
ważna, istotna i prawdziwa. By odbiorca chciał ją
dobrowolnie przyswoić i zareagować na nią. Właściwie opowiedziane i opakowane przesłanie w nowoczesną komunikację osiągnie zamierzony cel. 
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Elastyczność jest i
pozostanie kluczem
do sukcesu
Wywiad: Andreas Kroll - Fotos: Joachim Storch

25 lat ITMS. Co to znaczy dla Pana?
Ta rocznica jest nie tyle kamieniem milowym, ale
dowodem, że od ćwierć wieku ITMS wciąż się zmienia, jest zawsze na czasie z najnowszymi trendami.
25 lat to niezwykle długi okres w świecie marketingu. Działanie w tak długim okresie jest możliwe,
tylko, gdy rozumie się i długofalowo buduje relacje
z klientami. Klienci pozostają wierni tylko tej agencji, która stale dostarcza dobre usługi zapewnia
długofalowy sukces.

W 1991 r. została założna
agencja ITMS we Frankfurcie
nad Menem. Skuteczna agencja komunikacji i reklamy wiele
w tym czasie przeżyła. Jedynie
stałą i niezmienną postacią
przez te wszystkie lata pozostała osoba prezesa i założyciela George S. Pascala. W rozmowie z nim dowiemy się, jak w
ostatnim ćwierć wieku zmienił
się świat marketingu.

Przez dziesięciolecia udowodniliśmy, że jesteśmy
w stanie to zrobić kreować atrakcyjne rozwiązania,
które działają. Na czas, w określonym budżecie i z
mierzalnymi wynikami.
Jak agencja ewoluowała w tym czasie i jakie
były konieczne zmiany?
Rzeczywiście dokonaliśmy wielu zmian przez lata. To
jest istotne w zmieniającym się świecie marketingu,
aby utrzymać naszą pozycję na rynku i rozwijać się.
Nasze zaangażowanie w konkretnych gałęziach
przemysłu i konkretnych rynkach bardzo się zmieniło. Do 1999 roku koncentrowaliśmy się tylko na
sporcie, potem wprowadziliśmy zintegrowane rozwiązania marketingowe także poza sportem. Dzięki
wiedzy i pasji całego zespołu zapewniamy naszym
klientom rozpoznawalność w różnych branżach.

Znany ze strategicznego myślenia, George S. Pascal założył ITMS w 1991
roku. Agencja, która teraz znajduje się w miejscowości Bad Nauheim,
jest dostawcą kompletnych rozwiązań dla strategicznej komunikacji i
doradztwa dla międzynarodowych marek

Na początku nasi klienci pochodzili głównie z Ameryki Północnej. W okolicach 2009 roku zaczęliśmy
skupiać się na rynku azjatyckim, co ze strategicznego punktu widzenia, okazało się bardzo korzystne,
bo w wyniku kryzysu finansowego, amerykańskie
firmy drastycznie obcięły budżety. Obecnie poświę-

camy uwagę dynamicznie rozwijającym się rynkom
Europy Środkowowschodniej jak Polska i krajom
Bliskiego Wschodu.
Agencja działa na wielu rynkach. W jakich branżach ITMS jest aktywna?
Oczywiście wciąż jesteśmy wierni biznesowi
sportowemu - to korzenie ITMS. Na przykład od
1996 roku mamy wśród naszych klientów jedną z
najważniejszych amerykańskich lig - Major League
Baseball. Jednak pracujemy dla bardzo różnych
klientów. Nasza elastyczność umożliwia obsłużenie
różnorodnych branż przemysłu. Portfolio naszych
klientów obejmuje firmy z branży budowlanej,
a także turystycznej czy przemysłu rowerowego.
Łączymy to z szerokim spektrum klientów regionalnych, którzy są dla nas tak samo ważni.
Rozwój w taki sposób, jaki prezentuje ITMS, musi
obejmować wiele aspektów. Jak Pan sądzi, co 
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oraz natychmiastowego i właściwego łączenia się
z odbiorcami, które pozwala kształtować właściwe
relacje. Konsumenci oczekują natychmiastowych
reakcji. Marketer musi umieć to wykorzystać, zrobić
z tego swoje narzędzie, reagować na bieżące wydarzanie i sprawnie łączyć je z marką.

„Zmieniają się oczekiwania konsumentów i w rezultacie zmienia się
charakter samego marketingu“

było kluczowe dla sukcesu?
Zawsze kładliśmy duży nacisk na wzrost organiczny i nadal rozwijamy się stopniowo. To miejsce
umożliwia stały rozwój i pozwala naszym talentom
pracować na najbardziej zaawansowanych metodach – to jest dla nas najwyższy priorytet. Trzy z
ostatnich czterech lat były dla nas bardzo udane,
mieliśmy najwyższe przychody w naszej historii.
Mimo że jesteśmy na rynku przez długi czas, czujemy się i pracujemy z tym samym entuzjazmem
i zaangażowaniem, jak na początku. Patrzenie w
przyszłość, co się wydarzy, co się stanie wciąż nas
bardzo ekscytuje.
Wróćmy do teraźniejszości. Co zmieniło się w
marketingu w ciągu ostatnich 25 lat? Czym się
te praktyki różnią?
Realizacja programów marketingowych stała się
bardziej dynamiczna. Wynika to głównie z rosnącej
złożoności i dynamiki grup docelowych, konkurencji oraz możliwości technicznych. Zmiany te
doprowadziły do fundamentalnej zmiany w myśleniu o marketingu, zarówno po stronie klienta i po
stronie agencji. Dla dzisiejszych przedsiębiorstw
istotne znaczenie ma to, aby być zawsze zdolnym
do przystosowania się i móc szybko reagować
na zachodzące zmiany. Wymagania dotyczące
strategicznych kompetencji, pomysłów i rozwiązań
crossmediowych wzrosły do bezprecedensowego
poziomu. A większa złożoność oznacza, że konieczne jest posiadanie szerokiej wiedzy. I te wymagania
nadal będą rosły.
Czy to oznacza, że całkowicie zmieniliście swoje
podejście do marketingu?
Ponowne przemyślenie sposobu działania jest
konieczne. Marketerzy muszą zmienić myślenie:
nie skupiać się na wpychaniu komunikatów konsumentom, ale do angażowania w ich ciągły kontakt,
rozmowę i budowę relacji. Wymaga to budowy systemem rzeczywistego dialogu, stałego słuchania

Jak można to osiągnąć? Czy firmy są zbyt wolne
lub zachowawcze?
Kiedy zaczynaliśmy, większość działów marketingu
było tworzonych tylko do prowadzenia kampanii,
nadzorowania targów i wprowadzania na rynek
produktów. Panowało tradycyjne myślenie o reklamie - o kampaniach, które były planowane i następnie, zazwyczaj, realizowane przez okres jednego do dwóch lat. To się zmieniło. Już nie ma mowy
o planowaniu kampanii, robieniu jej, analizowaniu
wyników, wyciąganiu wniosków i wprowadzaniu
ich do kolejnej kampanii. Szybkie dopasowanie czy
też reagowanie na pewne wydarzenia w aktualnym
czasie były niemożliwe. W dzisiejszym środowisku
gospodarczym zyskują znaczenie inne czynniki.
Kto w dzisiejszych czasch myśli o tradycyjnych
procesach, nie będzie mógł w przyszłości w tym
wyścigu współuczestniczyć, ponieważ na komunikację ma wpływ coraz więcej czynników. Wysoka
dynamika, szybkość oraz elastyczność są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zintegrowany program
komunikacji z wysokim stopniem elastyczności stał
się nieodzowny. Z tego względu musimy czasami
wypróbowac coś nowego, aby ostatecznie osiągnąć sukces.
Firmy muszą eksperymentować? Tradycyjny
sposób myślenia jest nieaktualny?
Nie szedłbym tak daleko. Prędkość, kierunek i skala
zmian w marketingu są widoczne, ale rzeczy, które
nie zmieniły się - jakość, umiejętność szybkiego
reagowania i twórcze podejście. W świecie, który
rozwija się w niewiarygodnym tempie zmian i
gdzie wszystko jest stale dostępne, zmieniają się
automatycznie oczekiwania konsumentów. Obok
elastyczności decydującymi czynnikami są także
jakość i kreatywne rozwiązania. Podstawowe
zasady i cele się nie zmieniły, i to jest coś, co jest
w DNA naszej agencji od pierwszego dnia. Takie
podejście pozwala nam zachować świeżość, choć
marketing przekształca się w coraz potężniejszy 

„Firmy szukają coraz częściej nowych możliwości i zintegrowanych rozwiązań, aby dotrzeć do
konsumentów”
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„Pasja przyczynia się w dużej mierze do sukcesu ITMS. Tak było 25
lat temu i tak będzie w przyszłości"

„Komunikacja stała
się szybsza i bardziej
złożona. Wizja strategiczna jest ważniejsza
niż kiedykolwiek”

i bardziej istotny biznes. Każda nowa branża jak i
rynek, w który dopiero wchodziliśmy, wymagał od
nas intensywnej fazy nauki, w której uczyliśmy się
rozumieć subtelności i potrzeby.
Przekonanie o konieczności bycia liderem zmian
i rozwoju pozwala nam odnosić sukcesy. Dla nas
podejście do każdego nowego rynku i nowej
branży, zaczyna się od fazy intensywnej nauki o jej
specyfice i zawiłościach. Takie nasze strategiczne
podejście do nowych projektów i wyzwań bardzo
się liczy i doceniają to nasi klienci.
Co by Pan zalecił innym przedsiębiorstwom
na przyszłość?
W umysłach wielu osób, marketing zakończył
zmianę - wykonał radykalny ruch w kierunku cyfrowym. Jednakże reklamodawcy nigdy nie powinni
całkowicie zrywać z tradycyjnymi mediami na rzecz
kanałów cyfrowych. Zamiast tego powinni pomyśleć o tym, jak połączyć te dwa kanały w sposób
zintegrowany i spójny. Jeśli marekterzy robią to
dobrze, to odbiorcy stają się konsumentami, a konsumenci zmieniają się w zwolenników i fanów.
Ta złożoność oznacza, że firmy muszą zawsze
trzymać rękę na pulsie. Specjalistyczna wiedza
jest konieczna, bo agencje stają się coraz bardziej
ważnymi partnerami dla firm i są coraz bliżej nich.
Firmy szukają coraz więcej możliwości i zintegrowanych rozwiązań, kanały i twórcze rozwiązania
są coraz bliżej siebie. Do tego powstało istotne
zaciśnienie się pomysłu, kreacji, treści i kanałów.
Z pomocą nowych form reklamy i z marginesem
klasycznych formatów możemy bardziej bezpośrednio i dokładniej dotrzeć do konsumentów i
grup docelowych. Takie podejście jest jeszcze w
powijakach, ale w kolejnych latach będzie wyraźnie
nabierało znaczenia.

Czego rynek będzie wymagał od agencji w najbliższych latach i czy jest Pan pewien, że ITMS
te oczekiwania spełni?
Język ostatnich lat to komunikacja online, różnicujący się oczywiście już dziś między odbiorców
stacjonarnych i mobilnych. Tablet ma zastąpić TV,
jako „pierwszy” ekran; zmniejszy się więc koncentracja uwagi odbiorców. W przyszłości będzie z
pewnością jeszcze więcej nowych kanałów i tym
samym skróci się czas korzystania z nich, a więc i
skupienie na treści skierowanej do widza. Im więcej
kanałów, tym więcej wyspecjalizowanych agencji,
które będą koncentrowały się na części obszarów,
aby móc zapewnić efektywność.
Z wielu możliwości, które dają zarówno media
cyfrowe i tradycyjne oraz ich mieszanki, ważne jest,
aby zawsze mieć pełen obraz sytuacji. Dla nas, by
być strategicznymi partnerami dla naszych klientów, niezbędne jest nadążanie za tym trendem
oraz rozwój holistycznego podejścia do rzeczy.
Znamy mocne i słabe strony różnych narzędzi i jak
je pojedynczo, skutecznie wykorzystywać, by zadziałały w ogólnej strukturze strategii komunikacji
marketingowej. Będziemy dalej planowo rozwijać
strategiczne, koncepcyjne i doradcze obszary
kompetencji tak, aby wspólnie z naszymi klientami
kolejne 25 lat skutecznie pracować. 

Przez lata

01

Agencja obsługuje World Baseball Classic, turniej
kwalifikacyjny w Regensburgu. Odpowiedzialność za sponsoring, transmisję telewizyjną i PR

BEISPIEL

14

Kampania reklamowa dla firmy
Drutex z udziałem śiwatowych
gwiazd Philippa Lahma, Andrea
Pirlo i Jakuba Błaszczykowskiego

ELEGANZ, PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT
IN EINEM FENSTER.

13

BestEvents by ITMS to nowa marka i
dział odpowiedzialny za organizacje
eventów na najwyższym poziomie

09

05

Dokładnie w obchody jubileuszu i
pierwszy raz od 25 lat ITMS prezentuje
nowy wygląd.

16

ITMS jako klienta zdobywa budżet Qatar
Airways. Do zadań agencji należą działania PR w
Niemczech i Austrii a także organizacja eventów
w różnych stylach

ITMS przejmuje opiekę nad najlepszą niemiecką
tenisistką Anną-Leną Groenefeld. Agencję reprezentuje w tym czasie już ponad 100 tenisistów, w
tym biorących udział bądź zwycięzców Wielkiego
Szlema, Pucharu Davisa i Pucharu Federacji

Po trzech udanych lat obsługi US Airways w
zakresie sponsoringu, ITMS przejmuje całościową europejską obsługę Public Relations
amerykańskich linii lotniczych

Marketing i PR dla golfowej organizacji EPDTour. Na zawody przyjeżdżają światowej klasy gracze, jak ówczesny numer 1 - Martin Kaymer. Pozyskanie znakomitych sponsorów, takich jak Esprit, Jaguar,
US Airways i Titleist

Trzy lata z rzędu oragnizujemy „Star On Ice“.
Światowej klasy galę łyżwiarstwa w Bad
Nauheim z udziałem widzów na widowni i
przed telewizorami, pierwszoligowy występ
na lodzie

Pierwsze targi ślubne Hochzeitwelt w Bad Nauheim

07

by ITMS Marketing

96
MLB największa liga baseballa na świecie, zostaje
nowym klientem. ITMS ma za zadanie rozwinąć ten
sport w Niemczech, zdobyć sponsorów, zbudować
zespół marketingowy i pozyskać prawa telewizyjne

01
03

93
98

BESTEVENTS

Agencja przenosi się do nowego biura w Bad Nauheim, które do dzisiaj jest siedzibą firmy

Wejście do branży rowerowej i rowerów elektrycznych. Została przeprowadzona multimedialna reklamowa kampania.

10 12
Dahon, wiodąca światowa
marka rowerów składanych,
powierza ITMS przprowadzenie
globalnej kampanii

2010

99

Agencja rozpoczyna
wspólpracę z drugoligowym
zespołem hokeja EC
Bad Nauheim

ITMS przekształca się w agencję komunikacji full service, aby sprostać
potrzebowaniom klientów. Sukcesy
w zakresie sportu są kontynuowane
pod marką ITMS Sports

ITMS tworzy kampanię letnią dla austriackiego ośrodka narciarskiego Saalbach-Hinterglemm, co czyni go
jeszcze bardziej atrakcyjnym dla turystów

ITMS reprezentuje baseballistą Mitch’a Franke i pomaga
w podpisaniu pierwszego
niemieckiego kontraktu w
Major League z zespołem
Milwaukee Brewers

00

Założenie agencji ITMS Sports Marketing przez nowojorczyka
George’a S. Pascala. Pierwszy
adres biura we Frankfurcie to
Justinianstrasse 20. To budynek o
historycznym znaczeniu. Generał
Lucius Clay i Konrad Adenauer
spotkali się tu na ich pierwszej
rozmowy po wojnie pierwsze

91
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ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE
Autor: Andreas Kroll

Oczywiście w czasie kryzysu nic nie jest proste i nie
da się przewidzieć wszystkich jego skutków, czy
obszarów, w których się pojawia.
Weźmy przykład Volkswagena i skandal związany
z pomiarem emisji spalin. CEO firmy, Matthias
Mueller musiał stawić mu czoła w trakcie swojej podróży do Detroit na targi motoryzacyjne.
Ponadto skandal uderzył nie tylko w VW, ale i w
powiązane z nim marki Porsche i Audi. Cios był tak
potężny, że poprzednik Muellera, Martin Winterkorn ogłosił swoją rezygnację. A jeszcze pół roku
wcześniej wszystko układało się idealnie, a koncern
z Wolfsburga dumnie ogłosił, że jest największym
producentem samochodów na świecie.
Ten sukces leży w przeszłości marki! W trakcie
zaplanowanego wyjazdu przewodniczącego
zarządu do USA wyjazdu do Detroit, w styczniu
2016 roku Mueller musiał stawić czoła nie tylko
dręczącym pytaniom dziennikarzy, ale także stanąć
przed amerykańską agencją ochrony środowiska i
przekonać ją, że ma wiarygodny plan rozwiązania
kryzysu spalinowego.
Kilka dni wcześniej Muellera do odpowiedzi na
pytania przygotowali jego doradcy. Opracowali nie
tylko odpowiedzi, mu ale „nauczyli“, jakie gesty ma
wykonywać prezes. Jednak przgotowania te nie
zostały zbyt skrupulatnie dopracowane.

Kryzys przychodzi zazwyczaj,
jako zaskoczenie dla firm.
Ci, którzy podejmują środki
ostrożności w czasie kryzysu,
nie mają szans, aby go pokonać.
Ci, którzy są przygotowani na
najgorszy scenariusz i wiedzą,
jak na niego zareagować, mają
przewagę i mogą go zminimalizować i uniknąć szkód
To jednak nie do końca pomogło. Na przykład
wywiad ze stacją radiową NPR wypadł kiepsko.
Mueller po prostu go przerwał. Wywołało to fatalne
wrażenie. A to szczególnie kłopotliwe dla firmy,
której reputacja opiera się o niezawodoność jej
produktów. Po wywiadzie, akcje VW zanurkowały.
Zarządzanie kryzysowe jest jednym z najtrudniejszych zadań dla każdej firmy, jak również opiekującej się nią agencji PR. Sukces ekonomiczny firmy
jest ściśle związany z jego publiczną reputacją.
Po podaniu do publicznej informacji o manipulacji przy emisji spalin, koncern VW stanął przed
ogromnym wyzwaniem. Z punktu oceny własnego
biznesu i utrzymania w dużym stopniu reputacji,
pojawiły się pozytywne czynniki. Silna marka i
wysoka reputacja pomagają w czasach kryzysu,
zniwelować negatywne wydarzenia. Kiedyś zanim
negatywna wiadomość o firmie dotarła do 
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odbiorców, mijało kilka dni. Dziś dzięki postępowi
technologicznemu potrzeba na to kilka chwil.
Bez identyfikacji, kryzys może wymknąć się spod
naszej kontroli.
Skuteczna komunikacja kryzysowa kiedyś jak i dziś
to podjęcie przez firmę koniecznych środków w
celu zredukowania możliwych szkód. Pojedyńczne
natychmiastowe środki działania podjęte przez
VW - przede wszystkim podanie do publicznej
wiadomości rezygnacji przewodniczącego zarządu
Martina Winterkorna a także przeprowadzenie
wewnętrznego śledztwa to znaki pokazujące publiczności ograniczenie możliwych szkód.
Obowiązek zrozumienia problemu i podjęcia
wszystkich niezbędnych środków ostrożności, aby
uniknąć podobnych wydarzeń w przyszłości, ma
zasdanicze znaczenie w celu przywrócenia reputacji dla naszej firmy, marki czy instytucji.
Kryzys definiowany jest jako znaczące zagrożenie
dla działalności organizacji, który przy niewłaściwym postępowanieu może doprowadzić do
negatywnych skutków. Natomiast zarządzanie
kryzysowe to to identyfikacja i likwidacja tego
zagrożenia. Może ono oddziaływać na bezpieczeństwo publiczne, finansowe straty czy utratę
reputacji. Oprócz kryzysu spowodowanego przez
własne błędy, firmy często znajdują się w środku
publicznej debaty bez własnej winy lub w branży
są traktowane jako kozioł ofiarny.
Kryzysy różnią się charakterem i zakresem. W dzisiejszych czasach czas trwania kryzysu spadł do 2-4
dni, ale są rodzaje kryzyów powtarzalnych i długotrwałych. Przykładem tego drugiego jest powtarzająca się np. dyskusja wokół budowy autostrad w
Polsce. Czy chodzi o cenę budowy, czy o czas lub
wykonawców, wciąż muszą się z tą kwestią borykać
kolejni ministrowie czy urzędy centralne. I nie
wystarcza tłumaczenie, że to inna ekipa rządowa
budowała autostrady, bo np. awantury dotyczące
korków czy opłat, są teraźniejsze.
Niezależnie od nasilenia kryzysu każda firma może
wpaść w taką pętlę kryzysową. Ważne, aby mieć
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„Wskazane jest polegać na
doświadczonych agencjach
PR. W przeciwnym razie może
to doprowadzić na długofalowe szkody i przy niewłaściwym
postępowaniu zagrozić naszej
działalności biznesowej.“

świadomość, że nie można na 100 proc. uniknąć
takiej sytuacji. Media mają bowiem w obowiązku
wykrywania nadużyć i kłmastw i informowaniu
o nich. Dobre spozycjonowanie się w mediach,
pozwala przyjąć aktywną rolę w trakcie kryzysu.
W roli pasywnej firma jest skazana na osąd i wyrok
publiczności.Zarządzanie kryzysowe dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, ma duże znaczenie
dla przyszłego sukcesu. Należy przygotować własne praktyki w przypadku kryzysu oraz nawiązać
współpracę z doświadczoną agencją PR.
Przekonanie o tym, że wszystko układa się świetnie
i przedsiębiorstwu nie grozi żaden kryzys, żaden
skandal czy potknięcie, prowadzi do zguby. Oczywiście, nie każdej firmie przytrafiają się kryzysy, co
nie znaczy jednak, że to właśnie nasza firma należy
do grona tych „bezpiecznych” szczęśliwców. Kryzys,
to sytuacja kompletnie nieprzewidywalna, a więc
nie można racjonalnie oceniać prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia. Natomiast
można, a nawet należy, przygotować zestaw procedur, które będzie można wdrożyć, gdyby firma
wpadła w kłopoty. I muszą w tym uczestniczyć
pracownicy różnych działów w firmie, bo reakcja na
kryzys musi być kompleksowa na obszarze całego
przedsiębiorstwa.
Kryzys może doprowadzić do długofalowych szkód
i przy złym postępowania narazić naszą działalność
na duże straty. Dlatego aby być pewnym, że z takiej
sytuacji wyjdziemy bez szwanku, warto zawierzyć
kompetencjom ekspertów w tej dziedzinie. 

Należy wyjść z założenia, że afera
w Volkswagenie związana z manipulacją pomiaru emisji spalin
będzie trwała latami. Wypracowana latami reputacja marki jako
czystej i przyjaznej dla środwiska
odeszła w zapomnienie.

Komunikacja kryzysowa
Trzy fazy skutecznego pokonania
Należy pamiętać, że każdy kryzys jest wyjątkowy i nigdy nie może być usuwany
według jednego schematu. Firmy, które wiedzą co powinny robić w poszczególnych
fazach, mogą go skutecznie pokonać i wyjść z niego jeszcze silniejsze. Można wyróżnić
trzy fazy zarządzania kryzysowego:

1

Faza zapobiegania

Stwórz podstawę do skutecznego
zarządzania kryzysowego!
• Analiza potencjału ryzyka procesów biznesowych
• Budowa zespołu zarządzania
kryzysowego
• Opracowanie wytycznych dla
komunikacji
• Stałe analizowanie sytuacji

2

Faza reakcji

Bierność jest niedopuszczalna.
Trzeba działać!
• Szybka i staranna analiza sytuacji
• Aktywna komunikacja do głównych zainteresowanych
• Jasne i stałe zakumunikowanie
swojej pozycji
• Długofalowe wyjaśnienie zaistaniałej sytuacji

3

Faza wniosków

Trzeba skorzystać z doświadczeń
zdobytych podczas kryzysu!
• Odzyskania reputacji poprzez
trwałą komunikację
• Analiza i ocena podjętych działań
• Ocena kryzysu i jego integracja do
przyszłej fazy zapobiegania
• Powrót do codziennej pracy i przywrócenie normalności
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Ile sztuki jest w
designie?
Autor: Mathias Mandler & Andreas Kroll

Co popycha swobodę twórczą do granic
możliwości? Artyści i projektanci tworzą
kompozycje wizualne - ale ich powody są
często różne
Wyobraźcie sobie Państwo następujące zadanie.
Do jego wykonania otrzymacie duże białe płótno.
To zadanie jest jasne i wybierzcie do tego ulubione
narzędzia. Rozwiązanie staje przed oczami. Proces
twórczy jest płynny, nic go nie przerywa. Zaczynasz
w lewym górnym rogu i wreszcie kończysz prace
w prawym dolnym rogu. Czy tego doświadczyliście? Pewnie nie, bo nie wszystko jest kwestią linii,
kształtów i kolorów, ich ułożenia czy użycia. Proces
twórczy, sposób w jaki pracuje artysta czy grafik
nie jest procesem liniowym. Jeśli przyjrzymy się ich
pracy, zapytamy co on właściwie robi. Czy ta rzecz
rzeczywiście jest przydatna? Proces twórczy, to
element kreatywny, który także istnieje w sztuce.
Agencje reklamowe i marketingowe chwalą się
chętnie swoimi kompetencjami w zakresie kreatywności i designu. Są tam, gdzie jest to widoczne dla
osób postronnych. Ogłoszenie reklamowe w magazynie, katalog czy nowe logo dla firmy. To może się
podobać lub nie. Można na ten temat dyskutować ...
jak o sztuce. Prawda? Ale jaka jest różnica pomiędzy sztuką a designem? Możemy to ujednolicić i
sprawić, że jednocześnie designer jest także artystą?
Trudne pytanie a jakie jest Państwa zdanie?

Artysta czerpie inicjatywę twórczą
Zasadniczo słowo sztuka odnosi się do wyników
ukierunkowanej działalności człowieka, które nie
są wyraźnie zdefiniowane przez funkcję. Jest to
stworzony przez człowieka produkt kultury, który
pochodzi z procesu twórczego.
Wolność artystyczna jest chroniona w Niemczech w
Konstytucji. Nie tylko gotowy obiekt, ale także sam
proces twórczy zalicza się do sztuki. Artysta czerpie
inicjatywę twórczą - jego umysł jest jedynym ograniczeniem - otwiera swoje wnętrze i wyraża swoje
pomysły i przemyślenia. Artysta wybiera swobodnie powierzchnie, kolory i wzór. Czasem pociągnięcie tu, czasem tam zrobi kolorowy kleks. Poprzez
praktykę percepcji, wyobraźni i intuicji powstaje
dzieło sztuki. Przesłanie jakie chce tym dziełem
przekazać, bez względu na to czy jest to obraz,
rzeźba, czy film, może oddziaływać na każdego
obserwatora inaczej.
Artysta opisuje swoje intencje i pokazuje, jakimi
myślami się kierował. Znaczenie leży w tym, co artysta chce przekazać. Jeśli podoba się to większości
odbiorców, wartość monetarna sztuki wzrasta. 
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W rozmowie z

Arturo Goosmann-Seminario

Przy designie chodzi o zrealizowanie celów
A czym jest właściwie design? To słowo pochodzi
pierwotnie z jęz. łacinskiego i oznacza „wyznaczać“,
„mianować“. W przeciwieństwie do sztuki w designie chodzi o zewnętrzne wyrażenie objektu.

Art Director @ ITMS
Art Director w swojej codziennej pracy jest pod wpływem
stałej presji. Codziennie musi opracowywać nowe pomysły,
aby dotrzeć do przeróżnych grup docelowych. Kto lub co Cię
w twojej inspiruje?

Deisgnerzy muszą rozgraniczyć funkcje objektu i
interakcje zachodzące między użytkownikami.

Co sądzisz o swojej pracy kreatywnej? Co Cię inspiruje?
Otaczam się różnymi źródłami inspiracji. W moim przypadku
jest to mieszanka fotografii, sztuki nowoczesnej, architektury,
muzyki, wiadomości czy książek. Ważne jest, aby być ciekawym i mieć oko na wszystko otwarte, co nas otacza w ten
sposób rozwijamy swoje zmysły – potencjał rozpoznawania.
Inspiracja może pochodzić z dowolnego miejsca.

Zasadniczo obejmuje to funkcjonalność, operatywność i wytrzymałość, jako dodatkowe kryteria
procesu designu w porównaniu z procesem kreatywnym w sztuce.
Te trzy wymienione cechy mogą być bardzo zróżnicowane. Dyrektor artystyczny – jako kierownik
zespołu kreatywnego – musi brać pod uwagę te
wymagania i zrealizować artystyczną produkcję.
Tutaj chodzi o coś więcej niż tylko sztukę, tutaj
chodzi o zrealizowanie celów.
Jak to jest z komunikacją reklamową?
Inaczej niż w sztuce, w designie umysł nie jest jedynym ograniczeniem. Tam gdzie artysta realizuje
swój obiekt ma wolny wybór, dla designer jest to
ograniczone. Chodzi tutaj o przekazanie wiadomości. To może być nowy produkt lub usługa. Wiadomość może posiadać także szczególne korzyści,
dla firmy która ją rozpoczyna, lub zawiadamiać o
zbliżającym się wydarzeniu.
Bez względu na to, co to jest, obserwatorzy muszą
wiadomość szybko i bezpośrednio zrozumieć i
przyjąć. Dlaczego szybko? W dzisiejszym pędzą-

Recepta na sukces:Kreatywna reklama.
Oryginalność i kreatywność znacznie
zwiększa szanse na sukces.

Co odróżnia sztukę i design?
Nie uważam się za eksperta, aby definiować sztukę. Osobiście jednak uważam, że pomiędzy sztuką a designem da się
rozgraniczyć jasne linie. Zadaniem projektanta jest przekazanie zdefiniowanych idei przez umieszczenie różnokolorowych pikseli, grafiki i obrazów w określonych lokalizacjach.
Większość projektów ma swoją specyfikacje projektową,
szczegółowy zestaw celów, które należy osiągnąć.

cym świecie, uwaga widza jest ograniczona tylko
do kilku chwil, do dwóch atrybutów - łatwości w
użyciu i trwałości.
Aby upewnić, się, że wytyczne tj. funkcjonalność
i kreatywna realizacja zostaną połączone, agencji
jest powierzone odpowiedzialne zadanie. Na końcu jak przy każdych usługach oprócz jakości produktu i obsługi klienta dołączą przede wszystkim
oddziaływania zewnętrzne. W dzisiejszych czasach
tajemnicą sukcesu, zwłaszcza w dobie internetu,
jest przekazanie zainteresowanym jak i potencjalnym klientom odpowiedniego obrazu. Jeśli w
procesie kreatywnym nie zostanie zrealizowana
wystaraczająca uwaga i zrozumienie a także nie zapadnie w pamięć obserwatorom – oddziaływanie
pryska i nie jest to ani sztuka ani design. 

„W każdym dziecku tkwi potencjał
na miarę Van Gogha czy Da
Vinciego": cegiełki inspiracji - gdy
pomysł użytkownika stał się
oficjalną kampanią. Reklama
w mediach społecznościowych
wyzwoliła kreatywność

Artysta z drugiej strony nie wymaga żadnych szczegółowych
instrukcji lub wytycznych, aby utworzyć nowe unikatowe
dzieło sztuki. Przenosi swoje uczucia i duszę na pędzel lub
ruch rękami. Jego wewnętrzne impulsy motywują go do
tworzenia nowych dzieł.
Czy istnieje różnica w podejściu artysty i projektanta?
Podczas gdy artysta często czeka na chwilę, swoją wewnętrzną inspirację, Designer musi zmierzyć się z problemem. Zaraz
po tym zaczyna rozwijać kreatywne rozwiązania.
Jak byś opisał swoje podejście do projektowania?
Design powinien dotykać ludzi na poziomie emocjonalnym.
Wydaje się to najbardziej skuteczne i trwałe. Dialog odgrywa
dla naszych Designerów ważną rolę, a także zasady myślenia,
znalezienia rozwiązania, które są przekonujące z punktu
widzenia użytkownika.
Co lubisz w swojej pracy?
Oczywiście, że proces twórczy. Rozwój idei, komunikacji,
wykonanie pomysłów, które są związane z różnymi nowymi
mediami. Każdego dnia próbowanie czegoś nowego - bez
znaczenia czy to jest analogowe czy cyfrowe. Kiedy z formowania ogólnych pomysłów, wyłoni się coś wyjątkowego – to
wówczas podoba mi się to najbardziej. 
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Jak osiągnąć to
coś, co robi wielką
różnicę
Autor: Julia Schenk

Na lotnisku we Frankfurcie zgromadziły
się tłumy na konferencji prasowej Qatar
Airways z okazji pierwszego lotu i lądowania A 350 XWB
Qatar Airways uznana w 2015 roku przez Skytrax za najlepszą linię
lotniczą świata, prezentuje swoją powietrzną dumę. Airbus A350 XWB
(Xtra Wide Body) to samolot najnowszej generacji. Ten cud lotnictwa
reprezentuje nową platformę dla przyszłych modeli samolotów będzie odgrywać ważną rolę w przemyśle lotniczym w najbliższych
latach. Qatar Airways ma zaszczyt, jako pierwsza linia lotnicza na
świecie zaprezentować nowy samolot w locie komercyjnym.
Międzynarodowa prasa będzie świadkiem, jak nowy członek floty
Qatar Airways, będzie lądować na lotnisku we Frankfurcie, najważniejszym węźle komunikacyjnym jednego z największych przeciwników
katarskiej linii – niemieckiej Lufthansy. Wydarzenie zostało drobiazgowo przygotowane, a każdy szczegół dopracowany. Zespół ITMS przez
kilka tygodni pracował nad zapięciem wszystkiego na ostatni guzik.
Tak, by klient dostał więcej, niż oczekiwał. By wszyscy byli bardziej, niż
usatysfakcjonowani.
Liczni przedstawiciele mediów tj. RTL, FAZ czy CNN stawili się na miejscu. Każdy dziennikarz otrzymał osobiste zaproszenie na event. Im też
udziela się niezwykła atmosfera tego wydarzenia.
Na pokładzie znajdują się znane osobistości w tym: Qatar Airways
Group Chief Executive Akbar Al Baker oraz Airbus prezes i Chief
Executive Officer Fabrice Brégier. Wkrótce wystąpią też na konferencji
prasowej. Przygotowania do tego wielkiegp wydarzenia zapięte są na
ostatni guzik.
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02
12:09 godz

01

06

Pomimo tłumów rejestracja idzie gładko, bez
kolejek. Każdy dziennikarz otrzymuje press kit i
nowy Airbus. W sumie przedstawicieli mediów
jest 55, w tym znani dziennikarze, jak Richard
Quest z CNN

Sala konferencyjna jest wypełniona
po brzegi przez tłumnie przybyłych
gości. Prezenterka, Julia Josten,
wita wszystkich przybyłych

13:00 godz

Nadszedł wielki dzień! Wszystko gotowe. Informacje
dla prasy są pakowane, sprawdzany jest sprzęt. Po
raz kolejny. Schłodzone napoje czekają. Głośniki
działają. Zjawiają się pierwsi goście

12:05 godz

Airbus zbliża się do ziemi. Fotografowie i operatorzy kamer mają
doskonały widok i materiał, A350
XWB podchodzi do lądowania na tle
fantastycznej panoramy Frankfurtu.
Samolot siada na pasie startowym

07

03

„Dzisiaj tworzymy historię” mówi
Akbar Al Baker, „Dzisiaj pokazujemy pasażerom, co to znaczy
wyprzedzać swoją epokę!”

13:22 godz

12:16 godz

Podczas gdy niektórzy przedstawiciele mediów
oglądali wnętrza A350 XWB, wybrani dziennikarze otrzymali możliwość osobistego przeprowadzenia wywiadu z CEO Qatar Airways

08
14:14 godz

04
12:22 godz

Fotografowie i operatorzy dostali specjalne
pozwolenie do przejścia po płycie lotniska, by
bez trudu uchwycić ten historyczny moment

05
12:37 godz

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive,
Fabrice Brégier, prezes i dyrektor generalny firmy
Airbus są gorąco witani przez dr Michaela Müllera,
członka zarządu operatora i zarządcy lotniska
Fraport na czerwonym dywanie

09
15:25 godz

A350 XWB startuje zgodnie z harmonogramem do Doha.
Ale to nie koniec pracy dla ITMS. Kontakt z dziennikarzami
po konferencji, śledzenie publikacji w mediach. Wydarzenie
relacjonowała prasa codzienna, renomowane czasopisma,
telewizje, serwisy internetowe. Ostateczny wynik: ponad 150
mln odsłon informacji w mediach

32 Spektrum

Sponsoring

Spektrum 33

SKOŃCZ, CO ZACZĄŁEŚ
SPONSORING I
KOMUNIKACJA
Autor: Andreas Kroll

O skutecznym sponsoringu nie decyduje tylko wysokość budżetu, ale także wdrożenie oferty i jej aktywacja
decyduje o sukcesie czy niepowodzeniu. Odpowiednie zaplanowanie wdrożenie strategii przekłada się na
to, aby ten potencjał możliwie najlepiej wykorzystać i
dotrzeć do pożądanej grupy docelowej
Szybciej, wyżej, mocniej. Co cztery lata cały świat
skupia się na „największym sportowym widowisku na ziemi“, Igrzyskach Olimpijskich. Olimpiada
wywodzi się ze starożytności, a Pierre de Coubertin
na jej podstawie, stworzył nowoczesne igrzyska olimpijskie w 1896 roku. Dziś są one jedną z
największych i najskuteczniejszych platform marketingowych, która niesie komunikat do miliardów
ludzi na świecie. Logo igrzysk, koła olimpijskie, są
jedną z najbardzej znanych marek na planecie.
Ankietowani kojarzą je, jako „globalne“, „inspirujące“
i „supermocne“. firmy, chcą znaleźć się w towarzystwie olimpijskich kół, by skojarzyć swoje marki z
emocjami i aspiracjami, jakie im towarzyszą.
Sport jest jednym z tych obszarów, które gwarantują dobrą ekspozycję, dlatego to środowisko
bardzo atrakcyjne dla reklamodawców.
Choć Coca-Cola została głównym sponsorem
Igrzysk już w 1928 roku sponorowała ówczesną siedzibę igrzysk – Amsterdam, które nie było wstanie
samo udźwignąć kosztów tego przedsięwziecia,,

Trzy najczęstrze błędy
w sponsoringu
Treść i autentyczność
Niewiarygodne treści,
brak wspólnych wartości,
sponsoring niepasujący do
osobowości marki
to o prawdziwej komercjalizacji olimpiady można
mówić dopiero w latach 80. i 90. Obok Coca-Coli
olimpiadę od wielu lat wspierają także inne firmy
jak McDonald’s. Ale jak wyjaśnić zaangażowanie
tych marek skoro ich korzenie nie wywodzą się ze
świata sportowego?
Dla globalnych partnerów Igrzysk Olimpijskich
zaletą współpracy jest przede wszystkim ogromny
zasięg. Olimpiadę w 2012 roku oglądało 3,6 miliarda ludzi, czyli co drugi obywatel naszego globu.
Ponad 500 stacji telewizyjnych nadało ponad
100.000 godzin z różnych materiałów z Igrzysk. Co
ciekawe, cyfrowy zasięg informacji z Londynu, po
raz pierwszy przewyższył ten telewizyjny. A to za
sprawą ponad 1,9 miliarda relacji wideo i 170 stron
stron internetowych.
Przy takim zasięgu, jest zrozumiałe, że firmy są
zaafascynowane olimpiadą i wydają na nią setki
milionów euro. Jednak bez odpowiedniej komunikacji to zaangażowanie w działalność reklamową
może zakończyć się fiaskiem.

2:1 - to nie wynik meczu piłki nożnej, ale zasada jak uaktywnić projekt sponsorski. To reguła,
która mówi, że nakłady finansowe, które zostały
zainwestowane w sponsoring, należy podwoić do
jego crossmedialnego nagłośnienia. Kompetencje
odpowiedniego planowania to codziennie zajęcie
agencji doradczych,które zapobiegają przed nieefektywymi inwestycjami reklamodawców.

mi z całego świata, by promowali jej internetowe
metody płatności.
Często komunikacja będzie opracowana z dużym
ładunkiem emocji, aby spełnić oczekiwany sukces.
W tym transfer wizerunku marki, dużą rozpoznawalność, jasne pozycjonowanie czy środki
wspierające sprzedaż, które dotrą do oczekiwanej
grupy docelowej.

Sponsoring i jego komunikowanie w różnych
dyscyplinach różni się od siebie - czy to olimpiada,
ligii piłkarskie, pojedyncze zespoły lub zawodnicy.
Sport to także wysoko konkurencyjne środowisko
reklamowe. Dlatego samo eksponowanie loga na
koszulkach to za mało. Sponsorzy i organizatorzy
żadają dużo więcej, opracowania i wdrożenia pasującej kampanii crossmediowej.

To ma prowadzić do aktywnego zwiększenia
świadomości marek i ich związków ze sportem.
Komunikacja musi być jednak autentyczna i długotrwała, by zbudować świadomość u odbiorców.
Co więcej, należy wykorzystywać wiele kanałów
komunikacji, by promocja działań była skuteczna
i ekonomicznie opłacalna.

Ich wdrożenie może wyglądać bardzo różnie dla
różnych partnerstw. Przy okazji olimpiady w Rio
Coca-Cola w celu zwrócenia uwagi rozpoczęła
kampanię na portalach społecznościowych. Z kolei
Visa nawiązała współpracę z ponad 30 sportowca-

Sam baner reklamowy na boisku nic nie zdziała.
Tylko zrównoważona, przemyślana zintegrowana
komunikacja działań sponsorskich, sprawi, że nasza marka będzie kojarzyła się z hasłami: szybciej,
wyżej, mocniej! 

Cyfrowy zasięg
Zaangażowanie ograniczone zaledwie do kilku miejsc
offline
Brak aktywacji
Widoczność ważniejsza niż
prezentacja wartości, brak
znaczenia i skojarzenia z
wartościami marki
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