WYWIAD

WYWIAD

a
r
t
s
u
l
e
i
n
o
r
t
s
Po drugiej
z Katarzynà J´czmyk rozmawia Zofia KoÊcielna

Naszym g∏ównym celem jest podtrzymywanie
kontaktu z klientami i kluczowymi osobami ze Êrodowiska mediów, reklamy i marketingu. Biuletyn
jest jednym z istotnych elementów budujàcych wizerunek naszej firmy, wa˝nym fragmentem ogólnej
strategii PR-owej. Staramy si´ w sposób atrakcyjny
przedstawiaç dzia∏alnoÊç i ducha naszej firmy.
Chcemy informowaç o metodach i technikach realizowanych badaƒ, o nowych projektach, zmianach i ulepszeniach narz´dzi badawczych a tak˝e
planach na przysz∏oÊç.
Aby nie by∏o zbyt monotonnie, na nasze ∏amy
zapraszamy równie˝ przyjació∏ i osoby z bran˝y,
niekoniecznie zwiàzane z MB SMG/KRC Poland.
Aby nie by∏o zbyt powa˝nie – poruszamy równie˝
l˝ejsze tematy, opowiadamy o podró˝ach zainteresowaniach i pasjach naszych pracowników. Stara-

2. Zasadniczà zawartoÊç pisma stanowià
teksty oparte na wynikach badaƒ
prowadzonych przez SMG/KRC. Czy publikujà
je Paƒstwo z myÊlà o edukacji swoich obecnych
i potencjalnych klientów?
Piszemy o przeprowadzanych badaniach, aby
pokazaç jakie sà mo˝liwoÊci wykorzystywania narz´dzi badawczych, jakie problemy marketingowe
mo˝na dzi´ki temu rozwiàzaç. Ale cz´sto badacze,
po prostu chcà si´ pochwaliç ciekawym badaniem
czy zastosowaniem nowej techniki. Tak wi´c sàdz´, ˝e nadrz´dna jest rola INFORMACYJNA.
OczywiÊcie funkcja edukacyjna tak˝e ma znaczenie. Badacze pewnie majà ró˝ne doÊwiadcze-

nia, ale wbrew pozorom, sàdz´, ˝e z wyedukowanym klientem ∏atwiej si´ pracuje, pomimo tego, i˝
jest bardziej wymagajàcy.
3. Czy badajà Paƒstwo odbiór gazety wÊród
czytelników?
Nie badamy tego w ˝aden usystematyzowany
sposób. Sygna∏em dla nas, ˝e warto dalej wydawaç Mirrora sà pytania o to, kiedy uka˝e si´ kolejny numer, proÊby o przes∏anie archiwalnego numeru, w którym by∏ ciekawy artyku∏ na jakiÊ temat, czy odzew klientów po opublikowaniu informacji o nowym badaniu lub nowym raporcie dost´pnym w naszej firmie. Dzi´ki temu wiemy, ˝e
pismo jest czytane i spe∏nia swojà rol´. Bardzo
jest mi mi∏o, gdy ktoÊ dzwoni lub pisze,
˝e zmieni∏ prac´ i chcia∏by aby
magazyn przysy∏aç teraz na
nowy adres. Zdarza si´, ˝e
klienci chwalà numer na spotkaniach z badaczami albo nawiàzujà do szczegó∏ów zamieszczonych w biuletynie. Dla mnie
wa˝ne sà tak˝e opinie i uwagi pracowników naszej firmy. Choç nie jest
to mi∏e, zawsze uwa˝nie s∏ucham
uwag krytycznych i staram si´ uwzgl´dniaç je w dalszej pracy.

natchnienia i talentu autorów. Ja oczywiÊcie mog´
inspirowaç, prosiç, czy wymyÊlaç tematy, ale jeÊli
autor b´dzie zbyt zaj´ty, to ja nie mam mo˝liwoÊci
zmuszenia go do szybszego pisania. Poza tym, zawsze wychodz´ z za∏o˝enia, ˝e du˝o lepsze, atrakcyjniejsze teksty powstajà z potrzeby autora, czy
przyjemnoÊci podzielenia si´ swoja wiedzà – ni˝
z przymusu. To ma oczywiÊcie op∏akane skutki,
gdy chodzi o cz´stotliwoÊç ukazywania si´ naszego biuletynu – ale myÊl´, ˝e pozytywnie wp∏ywa
na treÊç. Staramy si´ nic nie robiç na
si∏´. Je˝eli mamy coÊ do powiedzenia i mamy czas

▲

1. Biuletyn zewn´trzny „One Way Mirror” nie
jest typowym magazynem dla klientów, gdy˝
przede wszystkim skupia si´ na zagadnieniach
bran˝owych, a nie firmowych. Prosz´
powiedzieç, jakie sà najwa˝niejsze cele
stawiane pismu czy udaje si´ te za∏o˝enia
realizowaç?

my si´ równie˝, aby forma graficzna biuletynu,
która z za∏o˝enia jest swobodna i pogodna, by∏a
spójna z ca∏oÊcià wizerunku naszej firmy
Dzi´ki artyku∏om w Mirrorze, klienci mogà tak˝e bli˝ej poznaç naszych pracowników, i ich pozazawodowe pasje i zainteresowania.
My wybieramy osoby, do których chcemy wysy∏aç Mirrora i mam nadziej´, ˝e ˝aden z adresatów
nie wyrzuca przesy∏ki do kosza przed zajrzeniem
do Êrodka. To oczywiste, ˝e nie ka˝dy jest w stanie
przeczytaç biuletyn od deski do deski, ale jestem
przekonana, ˝e ka˝dy znajdzie przynajmniej fragment, który z przyjemnoÊcià przeczyta.
Cz´Êç nak∏adu trafia tak˝e do naszych przyjació∏ i rodziców niektórych pracowników.
To oczywiste, ˝e im wi´cej osób wie o naszej
firmie, o naszej dzia∏alnoÊci, tym lepiej. Cz´Êç nak∏adu dociera tak˝e do studentów psychologii, czy
socjologii, którzy prosili o wysy∏anie biuletynu, bo
gdzieÊ si´ z nim zetkn´li i uznali za interesujàcy
merytorycznie. Przek∏ada si´ to choçby na liczb´
potencjalnych kandydatów, którzy zg∏aszajà si´ do
nas i marzà o pracy w SMG/KRC.

4. Jak zorganizowana jest praca redakcji „One Way Mirror”? Czy tworzenie
biuletynu firmy badawczej bardziej przypomina prac´ redakcji biuletynu pracowniczego czy raczej komercyjnego pisma specjalistycznego?
Niestety trudno powiedzieç, ˝e praca redakcji
jest zorganizowana. Redakcja sk∏ada si´ z jednej
osoby i jest absolutnie uzale˝niona od dobrej woli,

Dzi´ki uprzejmoÊci firmy Agape drukujemy wywiad, przeprowadzony przez Zofi´ KoÊcielnà i opublikowany w newsletterze „Biuletyn o biuletynach”
wydawanym przez t´ firm´. Agape jest agencjà doradczà i wydawniczà, która specjalizuje si´ w przygotowywaniu biuletynów firmowych. Oferuje
http://www.agape.com.pl/
tak˝e audyty, badania czytelnicze, szkolenia i organizuje jedyny w Polsce Konkurs Biuletynów Firmowych.
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aby nad tym starannie popracowaç, to numer powstaje. Gdy nie ma dobrych materia∏ów – czekamy – nawet jeÊli przez to numer uka˝e si´ z du˝ym
opóênieniem.
Praca nad Mirrorem jest pracà dodatkowà, którà zarówno autorzy tekstów, graficy i ja sama, musimy pogodziç z codziennymi obowiàzkami zawodowymi. Trudno wi´c porównywaç nas z jakimkolwiek pismem komercyjnym. Poza tym, biuletyn
rozsy∏any jest bezp∏atnie, do osób, które sami wybieramy.
Zostan´ zrugana, jeÊli nie wspomn´ o kole˝ankach: Magdzie, Ani i Kamili, które na co dzieƒ koordynujà prace biura, a Mirrora wspierajà jako korektorki/redaktorki, pe∏nià tak˝e rol´ dzia∏u spedycji – przygotowujàc wysy∏k´. Jak widaç na zdj´ciach, przy pakowaniu numeru pomagajà nam
tak˝e dzieci pracowników.
5. Projekt graficzny „One Way Mirror” jest
niezmiernie oryginalny. Za kolorowà ok∏adkà
kryje si´ gazeta operujàca tylko bielà,
czerwienià i czernià. Dlaczego zrezygnowali
Paƒstwo z bogactwa barw? Czy Wasi czytelnicy
pozytywnie odbierajà t´ graficznà
„wstrzemi´êliwoÊç”?
Tutaj niewàtpliwie kluczowe sà kwestie finansowe. Ca∏y magazyn drukowany pe∏nym kolorem by∏by sporo dro˝szy. A poza tym fakt, ˝e grafik, wewnàtrz numeru, ma do dyspozycji tylko kolor czarny i czer wony, powoduje, ˝e wykazuje wi´kszà kre-

Krzysztof
Kruszewski jr.
i Kuba Roszkowski
pomagajà przy
pakowaniu
do wysy∏ki
wakacyjnego
numeru OWM.
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atywnoÊç, eksperymentuje z pó∏tonami, cieniami
etc. aby przy u˝yciu minimum kolorów uzyskaç
maksimum efektu. Poza tym, chyba dzi´ki temu
wn´trze jest bardziej eleganckie. OczywiÊcie niekiedy pewne materia∏y, wykresy, czy zdj´cia tracà.
Gdy jest to niezb´dne drukujemy kolorowe wk∏adki
wewnàtrz numeru. Strona graficzna biuletynu jest
bardzo wysoko oceniana przez naszych czytelników oraz jak Pani zapewne wiadomo, przez fachowe jury, które w 2001 roku przyzna∏o Mirrorowi
I nagrod´ w konkursie na najlepszy biuletyn firmowy. Mamy to wielkie szcz´Êcie, ˝e od lat wspó∏pracujemy ze Êwietnymi grafikami, którzy znajà naszà
firm´ i specyfik´ bran˝y. Nasze gusty estetyczne
sà zbli˝one wi´c nie musimy iÊç na ˝adne kompromisy. Poza tym wielkim szcz´Êciem jest to, ˝e nasz
biuletyn nie musi si´ spodobaç „ogó∏owi”, nie musi si´ „sprzedaç”, w zwiàzku z tym mo˝emy publikowaç to, co my uwa˝amy za ciekawe i w takiej
oprawie graficznej, która nam si´ podoba. Sàdz´,
˝e nie bez znaczenia jest tak˝e fakt, ˝e nasi klienci to w du˝ym stopniu osoby z tego samego pokolenia co my. Cz´sto, to nasi koledzy ze studiów,
z podwórka, czy z zaj´ç plastycznych. WychowaliÊmy si´ na tych samych dowcipach, w podobnej
rzeczywistoÊci, mamy podobne doÊwiadczenia – to
bardzo u∏atwia, bo mo˝emy w du˝ym stopniu polegaç na w∏asnych gustach, nie ma potrzeby dostosowywania si´ do innych.
6. Jakie sà wed∏ug Pani trzy najwa˝niejsze
kwestie w przygotowaniu ka˝dego kolejnego
numeru, bez których wydanie Êwietnego magazynu nie by∏oby mo˝liwe?
Po pierwsze trzeba wiedzieç po co si´ to robi,
dla kogo i trzeba chcieç to robiç. Podstawà sà
Êwietne teksty. Bez tego nie ma ˝adnego dobrego
wydawnictwa. O ka˝dym temacie mo˝na napisaç
w sposób fascynujàcy, a nawet najciekawszy problem mo˝na opisaç nudno, md∏o i brzydkà polszczyznà.
Niezwykle istotna jest tak˝e strona graficzna.
To nie musi byç wydawnictwo drogie ale musi
mieç coÊ takiego, aby czytelnik zechcia∏ je wziàç
do r´ki i zajrzeç do Êrodka.
OczywiÊcie wa˝ne sà tak˝e pomys∏y na teksty
i tu mo˝na zawsze zainspirowaç autorów. Musimy
wiedzieç do kogo trafiamy i staraç si´ pisaç
o sprawach, które przede wszystkim zainteresujà
czytelników, a nie tylko prezesa, który daje pieniàdze na wydawanie biuletynu. Choç tu oczywiÊcie
mo˝na si´ zastanowiç co to jest „Êwietny magazyn”, byç mo˝e jest to taki biuletyn, który za
Êwietny uwa˝ajà prezesi i zarzàd firmy. To wszyst■
ko zale˝y od tego, jakie kryteria przyjmiemy...

