


AGNIESZKA BACIŃSKA
prezeska zarządu Walk PR

Filozofie biznesowe stawiające perspektywę klientów w centrum 
projektowania i doskonalenia usług czy produktów nie są niczym nowym. 
W Walk PR takie podejście stosujemy od lat. Głęboko wierzymy, że nie 
da się prowadzić skutecznych działań PR bez dokładnego zrozumienia 
potrzeb firmy oraz jej otoczenia, a same działania PR nie będą miały 
większego sensu, jeśli ich podstawą nie będzie dobra relacja z klientem.

Obserwując bardzo dynamiczne zmiany i wyzwania w obszarze 
komunikacji, postanowiliśmy pogłębić kwestie relacji klient – agencja, 
by zrozumieć, w jakich obszarach jako agencja PR możemy wnosić 
największą wartość. Interesowało nas, jak ewoluują potrzeby klientów. 
Czy nasza perspektywa jest zbieżna z ich perspektywą oraz na 
co powinniśmy położyć szczególny nacisk we współpracy i jakie 
kompetencje rozwijać.

Bardzo dziękujemy wszystkim dyrektorom i kierownikom PR, którzy podzielili 
się z nami swoimi przemyśleniami. Zarówno dla nas w Walk PR, 
jak i dla całej branży, daje to prawdziwy wgląd w potrzeby rynku.



Badanie zrealizowane 
zostało przez Walk PR 

na próbie 52 dyrektorów 
i kierowników PR 
z firm reprezentujących różne 
sektory gospodarki. 

Badanie prowadzone 
było w dniach 
1.10 - 5.11.2021.

Wykorzystano 

kwestionariusz 
przygotowany 
przez Walk PR.

O BADANIU

Raport prezentuje 

najważniejsze 
wnioski i obserwacje 

dot. współpracy 
z agencjami. 

Ankietowani poproszeni 
także zostali o wskazanie 

perspektyw i trendów 
dla branży PR. 

Wnioski z tej części badania 
omówione zostały w drugiej 

części publikacji.



Jaką wartość wnosi 
agencja? W których 
obszarach jest 
najbardziej pomocna?
Okazuje się, że firmy poszukują 
partnera, który przede wszystkim 
da codzienne wsparcie w pracy, 
zagwarantuje dobre relacje z 
mediami oraz będzie dostarczał 
świeże pomysły przy zachowaniu 
zewnętrznej perspektywy.

Mniej istotne okazuje się 
doradztwo ze strony agencji PR 
w zakresie digital i social media  
– 21% ankietowanych uznało tę 
rolę za nieistotną, a tylko 14% – 
za kluczową.

Dodatkowe 
codzienne wsparcie

Źródło niezależnej, 
zewnętrznej 
perspektywy

Gwarancja dobrych 
relacji z mediami

Strategiczne 
doradztwo

Dostarczanie
pomysłów

Doradztwo 
ds. digital 

i social media

ROLA AGENCJI PR

56%

34% 33%
14%

34%

10%

8% 8%
21%

46% 38%

40% 58%

58% 59% 65%

14%
4%

kluczowa

ważna

nieistotna



AGENCJA IDEALNA – CZYLI JAKA? 

Profesjonalizm 
i obsługa 

na najwyższym 
poziomie 

 przede wszystkim 
tego od agencji PR 

oczekują firmy. 

Często wymieniano także 

umiejętność 
wsparcia i pomocy, 
kreatywność oraz 
zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa. 

Menedżerowie poszukują więc

agencji możliwie 
samodzielnej oraz 
czujnej, na której 
po prostu będą 
mogli polegać.



Informacje 
od innych 
osób z branży 
są zdecydowanie 
najczęstszym źródłem 
wiedzy o agencjach. 
Z rekomendacji regularnie 
korzysta 40% pytanych, 
a często – kolejne 52%. 

W mediach internetowych 
wiedzy nt. agencji 
PR szuka regularnie 
17% ankietowanych, 
a często – 52%.
Spore znaczenie 
w pozyskiwaniu informacji 
o agencjach mają też 
media społecznościowe.

Z mediów 
internetowych

Z rankingów 
agencji

Z mediów 
drukowanych

Od znajomych 
z branży

Z konferencji
branżowych

Z konkursów 
branżowych

Z LinkedIn i innych 
kanałów social 

media

AGENCJA POSZUKIWANA

6%

25%

52%

17%

2% 13%

46%

39%

2% 6%

52%

40%

10%

42%
34%

14%

2%

39%

23%

8%

42%38%

12%

62%

15%

59%

regularnie

często

sporadycznie

nigdy



PRZY WYBORZE AGENCJI DO WSPÓŁPRACY 
FIRMY ZWRACAJĄ UWAGĘ NA…

Transparentny 
system rozliczeń 

agencji

2%

42%

25%

31%

Innowacyjność 
proponowanych 

rozwiązań

2%
17%

54%

Doświadczenie 
w podobnej 

tematyce

10%15%

21%

54%

Nagrody zdobyte 
w konkursach 
branżowych 

14%

44%

36%

Standardy 
etyczne 
agencji

4%

23%

42%

31% 27%

Zespół 
dedykowany 
do obsługi 

2%
10%

25%

63%
50%

Działania 
CSR agencji

8%

32%

22%

38%

Rekomendacja 
od znajomej 

osoby

6% 6%2%

19%

50%
50%

23%

Znajomość 
branży 
klienta

6%
10%

34%

Przynależność 
agencji do 

stowarzyszeń 
branżowych

23%

58%

4%
15%

Przynależność 
agencji do grupy 
marketingowej

33% 33%

48%

15%

2% 2%

Jest bardzo 
ważne 

(kluczowe)

Ma 
znaczenie

Jest 
niezbyt 
istotne

Jest 
nieistotne

Jest 
ważne

Przynależność 
agencji do sieci 

międzynarodowej 

13%
2% 2%



ZESPÓŁ NAJWAŻNIEJSZY
Decyzja o wyborze 
partnera do współpracy 
w obszarze PR 
podyktowana jest 
różnymi przesłankami. 
Za najistotniejszą 
ankietowani uznali 
zapewnienie 
dedykowanego 
zespołu – dla 64% 
firm ma to kluczowe 
znaczenie, a dla 
kolejnych 25% jest istotne. 

Połowa respondentów 
uznała, że po stronie 
agencji kluczowa 

jest znajomość 
branży, w której 
pracują.

31% menedżerów 
za zasadnicze uważa 

standardy 
etyczne agencji, 
a dla kolejnych 42% jest 
to kwestia ważna.

W pytaniu otwartym 
często wymieniano też 

doświadczenie 
agencji, 
kompetencje 
merytoryczne, 
a także 
kreatywność.



KINGA STRAWIŃSKA
członkini zarządu Walk PR

Bycie agencją idealną nie jest łatwym zadaniem. Dla każdego 
klienta może to oznaczać co innego, ale jedno jest pewne – 
wsparcie agencji ma być na najwyższym poziomie. Jak w praktyce 
zagwarantować, żeby tak było? 

W Walk PR staramy się zapewnić jak najmniejszą rotację, ponieważ 
wierzymy, że niezmienność sprawdzonego zespołu jest największą 
gwarancją sprawnego i bezproblemowego doradztwa. Dlatego 
tak ważne są dla nas dwie ankiety, które przeprowadzamy co pół 
roku – ankieta satysfakcji pracowników, abyśmy mogli w bieżący 
sposób odpowiedzieć na ich zapotrzebowania, niewerbalizowane 
podczas codziennych kontaktów oraz ankieta satysfakcji klientów. 
Dzięki takiemu dialogowi rzeczywiście mamy szanse zostać partnerem, 
jakiego szukali. 



POMYSŁ PRZEDE WSZYSTKIM

Zespół dedykowany do obsługi 
jest również bardzo ważny na etapie przetargu. 
Za decydujący czynnik uznało go 
58% ankietowanych. 

Najważniejszymi kryteriami wyboru agencji 

pozostały jednak kreatywność i pomysł. 
Za kluczowe uznało je 73% menedżerów firm.

Oprócz tego często wymieniano m.in. zrozumienie 
potrzeb i specyfiki klienta, doświadczenie 
agencji i ogólne przekonanie, 
że odpowiednio poprowadzi ona projekt.

Równie często w pytaniu otwartym wymieniano budżet, 
choć w innym punkcie znacznie częściej określano go jako 
ważny (77%) niż jako kluczowy (23%).



Kreatywność/ 
pomysł

Zaproponowany 
budżet

Zespół 
do codziennej 

obsługi

Doświadczenie 
w branży/ podobnych 

projektach

KRYTERIA WYBORU AGENCJI W PRZETARGU

73% 58%

36% 31% 23%27%

2% 2%4%

60% 67% 77%

40%

jest decydujące ma znaczenie jest nieistone

Zaproponowane 
KPI



Kreatywność 
i nieszablonowe 
spojrzenie to także 
najważniejsze czynniki 
wzmacniające pozycję agencji PR 
w negocjacjach wynagrodzenia. 
71% menedżerów zgodziłoby się 
na wyższe stawki, pod warunkiem 
wykazania się przez agencję takimi 
umiejętnościami. 

58% byłoby gotowych na wyższe 
stawki, jeżeli agencja dostarcza 
codziennych inspiracji, a także 
prezentuje klarowne KPI 
i dokładnie się z nich rozlicza.

KOMPETENCJE WARTE WYŻSZEGO 
WYNAGRODZENIA

Ma niestandardowe 
i kreatywne pomysły 71%

58%

58%

25%

23%

14%

11%

Inspiruje mnie 
na co dzień

Dba o równość 
i różnorodność

Prowadzi własne działania 
CSR i projekty pro bono

Ma własną metodologię 
mierzenia efektów pracy

Zatrudnia wszystkich 
pracowników 

na umowy o pracę

Proponuje jasne KPI 
i się z nich rozlicza



Jako kluczowe warunki 
satysfakcjonującej obsługi 
firmy wskazują najczęściej:

szybkość 
działania – 56%
zorientowanie 
w branży klienta – 44%
innowacyjność 
proponowanych 
rozwiązań – 40%

Szybkość 
działania 

Inspirowanie

Orientacja 
w branży klienta

Wskazywanie dobrych 
praktyk rynkowych 

i inspirujących 
benchmarków 

Innowacyjność 
proponowanych 

rozwiązań 
Jasne KPI i ich 

realizacja

Dyspozycyjność 
w godzinach 

ponad- 
standardowych 

WYZNACZNIKI DOBREJ WSPÓŁPRACY

56%

36% 23%
8%

44%

40% 39%44%

6% 10%

38%

54%
58%

67%

4% 4%

52%
56% 61%

kluczowa

ważna

nieistotna



Ponad połowa firm (52%) z jedną agencją PR pracuje 
zazwyczaj od 3 do 5 lat. 10% wskazało dłuższy okres, 
a 11% – krótszy. 

Wśród wskazywanych w pytaniu otwartym 
powodów zakończenia współpracy najczęściej 

pojawiały się: negatywna jej ocena 
i niezadowalające wyniki, a także 
poczucie, że pomysły agencji się 
wyczerpały lub że współpraca 
popadła w rutynę. 

1-2 lata

3-5 lat

> 5 lat

Nie pracuję 
z agencją

Pracuję 
z agencjami 
projektowo

10%

11%

11%

16%

52%

CZAS WSPÓŁPRACY 
I POWODY JEJ ZAKOŃCZENIA



AGNIESZKA BACIŃSKA
prezeska zarządu Walk PR

Nie mówimy o was „wy”, tylko „my” – usłyszałam od jego z naszych 
klientów podczas cyklicznej rozmowy podsumowującej współpracę. 
Muszę przyznać, że do tej pory jest to jeden z największych 
komplementów dla Walk PR, jakie miałam przyjemność odebrać. 
Stwierdzenie to najlepiej obrazuje nasz cel, jakim jest zrozumienie potrzeb 
klientów, dlatego często wracamy do niego w codziennej pracy.

By usprawniać nasze działania i obsługę, poza bieżącym dialogiem 
z klientami, patrzymy na relacje procesowo. Prosimy ich o udział 
w badaniu feedbackującym, jakie prowadzimy co pół roku. Pytamy 
między innymi o to, czy jesteśmy dla nich wystarczająco merytorycznym 
i kreatywnym partnerem oraz czy współpraca z nami przebiega płynnie. 

Prawdziwą dumą napawa nas fakt, że w 2021 roku osiągnęliśmy wskaźnik 
NPS na poziomie 68, co zbliża nas do światowych love brandów. Jest 
to dla nas dodatkowo ważne, ponieważ uczestnicy naszego badania 
wskazali, że informacje o agencji czerpią regularnie od znajomych.



PRZYSZŁOŚĆ 
BRANŻY PR
Perspektywy i trendy 



Rola działań PR w najbliższych latach 
wzrośnie – takiego zdania jest ponad połowa 
menedżerów dużych firm. Tylko 8% prognozuje, 
że w najbliższej przyszłości PR straci na znaczeniu.

Nie zmieni się
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ZNACZENIE 
DZIAŁAŃ PR 

W CIĄGU 
NAJBLIŻSZYCH 

3–5 LAT

ROSNĄCA ROLA PR

40%

52
%

8%



EWOLUCJA A NIE REWOLUCJA

W perspektywie najbliższych 5 lat firmy nie oczekują od agencji PR rewolucji, 
a jedynie pewnego rozszerzenia ich kompetencji.

Wśród najważniejszych kompetencji na przyszłość przeważają 

tradycyjne działania PR: 

tworzenie contentu – 48% wskazań,
doradztwo w obszarze ESG – 48%,
komunikacja kryzysowa – 46%, 
relacje z mediami – 42%,
komunikacja wewnętrzna – 42%. 



Istotnym uzupełnieniem będą jednak kompetencje digitalowe, uznane za kluczowe 
przez 42% ankietowanych, a zwłaszcza influencer marketing – 46% wskazań.  

Doradztwo 
w zakresie 

ESG

Tworzenie 
contentu

Komunikacja 
kryzysowa

Influencer 
marketing

Komunikacja 
wewnętrzna 
i Employer 
Branding

Kompetencje 
digitalowe 

(np. projektowanie 
stron www, SEO)

Relacje 
z mediami

Komunikacja 
korporacyjna

Public 
Affairs

Komunikacja 
produktowa

Zarządzanie 
komunikacją 
na LinkedIn

Zarządzanie 
komunikacją 
na Facebooku

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

48% 48% 46% 46% 42% 42% 42%
37%

31% 27%
19%

10%



ANNA BOROWIEC-GÓRA
członkini zarządu Walk PR

W Walk PR w pełni zgadzamy się z opinią większości ankietowanych 
przez nas ekspertów, że w najbliższych latach rola PR-u wzrośnie. 
Klienci będą oczekiwać od agencji multidyscyplinarnych zespołów, 
zapewniających codzienne wsparcie, ale także wysokiej jakości 
doradztwo i kreatywne pomysły.

Dlatego myśląc o przyszłości i rozwoju agencji oraz zespołu stawiamy 
zarówno na PR w tradycyjnym jego rozumieniu, jak świetne relacje 
z mediami czy zarządzanie komunikacją w kryzysie, jak i na rozbudowę 
kompetencji w zakresie realizacji projektów EB i ESG, a także 
zarządzanie komunikacją na LinkedIn i inluencer relations.

Wierzymy, że w naszej branży przyszłość będzie należeć do tych, 
którzy łączą elastyczność z multidyscyplinarnością. Doradztwo musi 
iść w parze z kreatywnymi pomysłami, a obecność w social mediach 
czy content marketing uzupełniać tradycyjne narzędzia PR.



TAKE A WALK 
WITH US

LinkedIn

Dzielna 60, 01-029 Warszawa

22 379 25 51

walkpr@walk.pl

https://www.linkedin.com/company/walk-pr/
mailto:walkpr%40walk.pl?subject=

