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One Way Mirror: OFBOR opublikowa∏ wyniki
audytu i podsumowa∏ 2006 rok w bran˝y badawczej. MB SMG/KRC nadal zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Opowiedz prosz´
w kilku s∏owach, jaki to by∏ rok dla firmy.

mu rozmiarowi, potrafimy ograniczyç znacznà
cz´Êç kosztów sta∏ych i uzyskane tà drogà Êrodki
zainwestowaç w prace nad jakoÊcià naszych produktów i stosowanych procedur. Na myÊli mam tu,
przede wszystkim, poziom pracy sieci ankieterskiej, przetwarzania danych i technik analityczKrzysztof B. Kruszewski: Spoglàdajàc na fornych. W efekcie, za bud˝et o bardzo rozsàdnym
malne zmiany w naszej organizacji, mo˝na by odrozmiarze, potrafimy dostarczaç Klientom badania
nieÊç wra˝enie, ˝e ostatni rok, up∏ynà∏ nam spowy˝szej jakoÊci, ni˝ te, które mogà nabyç w mniejkojnie, odrobin´ beznami´tnie. Co prawda, prawie
szych oÊrodkach badawczych. Mimo to, dynamika
wszystkie zespo∏y badawcze
rozwoju naszej organizacji nie jest
a∏o kto wie,
zwi´kszy∏y swój poziom obrotaka, jak kiedyÊ. Byç mo˝e jest to
˝e Millward Brown
tu, jednak dynamika ich rozelement bardziej ogólnych procewoju oscylowa∏a wokó∏ stosów rynkowych. Gdzie˝ podzia∏y
jest jednym
sunkowo niskiej wartoÊci 10%.
si´ czasy, gdy bran˝a badawcza
z najwi´kszych,
Nie wprowadziliÊmy na rynek
wzrasta∏a po 30% czy 40% roczo ile nie najwi´kszym
szczególnie odkrywczych, nonie! Byç mo˝e, bardziej spokojny,
graczem w dziedzinie
wych produktów badawczych.
ewolucyjny model rozwoju jest w∏aNie zdarzy∏o si´ nic, co mo˝na
Êciwy organizacjom dojrza∏ym,
badaƒ jakoÊciowych
by∏oby okreÊliç mianem
a zw∏aszcza tym wchodzàcym
w Europie
zmiany o charakterze
w sk∏ad mi´dzynarodowych korporewolucyjnym.
racji. Pal licho przyczyny. Powolny
Tak firm´ mo˝na by opisaç patrzàc na nià z zerozwój, jako wizja dla MB SMG/KRC nadto nas
wnàtrz. Ci, co umiejà spoglàdaç nieco uwa˝niej
nie pociàga...
dostrzegliby jednak ca∏kiem sporo.
Wiadomo – MB SMG/KRC jest graczem pot´˝OWM: Jak rozumiem, spokojna stabilizacja
nym, najwi´kszym na rynku. Wcià˝, dzi´ki swojenie jest dla Ciebie atrakcyjna?

M

prowadzi do budowy kadr solidnych, lojalnych
kompetentnych i z ca∏à pewnoÊcià pozostanie
podstawà polityki HR w naszej firmie. Jednak, postanowiliÊmy uzupe∏niç jà poprzez dzia∏ania wspierajàce szybki rozwój organizacji – poszukiwanie
osób wybitnych, doÊwiadczonych, w pe∏ni gotowych do pracy na wysokich stanowiskach. Jest to
praktyka powszechna zarówno w Polsce, jak na
rynkach wy˝ej zaawansowanych, kto jej unika,
w d∏u˝szej perspektywie traci. Bardzo powa˝ne ruchy kadrowe w IPSOS, znakomicie u∏atwi∏y nam
pozyskanie zdolnych i doÊwiadczonych badaczy
z tej instytucji. Z kolei przemiany kultury organizacyjnej zachodzàce w IQS&Quant Group sprawi∏y,
˝e spora grupa doskona∏ych mened˝erów i badaczy pochodzàcych z tej firmy zacz´∏a powa˝nie
myÊleç o zmianach, a nast´pnie poszukiwaç nowych miejsc pracy. Spoglàdajàc na histori´ wspó∏pracy pomi´dzy IQS&Quant Group oraz MB
SMG/KRC i znaczne podobieƒstwo obu firm by∏o
jasne, ˝e swoje kroki skierujà w pierwszej kolejnoÊci w∏aÊnie do nas. Mam nadziej´, ˝e szefowie
IQS&Quant Group nie majà do nas z tego powodu
pretensji: jeÊli przep∏yw kadr móg∏ byç mniej bolesny to myÊl´, ˝e tylko wówczas kiedy prowadzi∏
w∏aÊnie do naszej firmy.

Janek Królak – postaç bardzo dobrze znana i powa˝ana w warszawskim Êrodowisku badaczy jakoÊciowych
oraz Maciek Gerc – doÊwiadczony badacz iloÊciowy i doskona∏y konsultant.

B´dzie si´ dzia∏o!
Z Krzysztofem B. Kruszewskim

Dyrektorem

4

ONEWAYMIRROR

Tym sposobem uda∏o si´ nam zbudowaç dwa
ca∏kiem nowe zespo∏y badawcze. Pierwszy z nich
kierowany jest przez Maçka Kosa. Maciek jest jednà z najlepiej znanych postaci na polskim rynku
badaƒ marketingowych, a przy okazji (co nie jest
bez znaczenia) mistrzem w produkcji domowych
nalewek... Wiele lat temu, zaczyna∏ swoja karier´
w Pentorze. Potem przez d∏ugi okres pracowa∏
w IQS&Quant Group, jako szef du˝ego zespo∏u
iloÊciowego. Do swojego teamu Maciek zaprosi∏
Iz´ Smolag´, z którà wspó∏pracuje ju˝ ponad 10
lat. Chcieç patrzeç na tego samego szefa po 10
latach – czy mo˝e byç lepsza rekomendacja dla
mened˝era! Kolejni cz∏onkowie tego zespo∏u to

Drugi, nowy zespó∏ zbudowali na spó∏k´ Kasia
Krzywicka i Piotr Stelmach. Oboje sà na tyle dobrze znani w bran˝y, ˝e zapewne nie ma sensu
zbyt starannie ich przedstawiaç. Kasia, podobnie
jak Maciek, zaczyna∏a prac´ w Pentorze, a potem
kierowa∏a jednym z jakoÊciowych zespo∏ów
w IQS&Quant Group. Poza tym lubi torebki, metalowe samochodziki i jest wspó∏autorkà Broszki –
moim zdaniem jednego z najciekawszych i najsympatyczniejszych zjawisk polskiego Internetu. Piotr
wywodzi si´ z Case, z którego wyemigrowa∏ do
IQS&Quant Group, aby potem, przez d∏u˝szy czas
pracowaç w Stratosferze. W ich zespole znalaz∏y
si´ tak˝e Ania Stawiska, Aneta Szewczak oraz

▲

KBK: W samej rzeczy. No i w∏aÊnie z tej przyczyny przygotowywaliÊmy w zesz∏ym roku kilka pomys∏owych mechanizmów, które wdro˝one na poczàtku tego roku powinny pomóc nam przywróciç
dawnà dynamik´ rozwoju. Z tego punktu widzenia,
by∏ to rok niezwykle intensywny i bardzo udany.
Po pierwsze, zdo∏aliÊmy zaprosiç do firmy wiele
nowych, wybitnych postaci z rynku badaƒ marketingowych. Tak naprawd´, do tej pory kierowaliÊmy si´ raczej filozofià „from within” wedle, której
nale˝y zatrudniaç ludzi bardzo m∏odych, jeszcze
studiujàcych, lub w∏aÊnie koƒczàcych nauk´.
Kszta∏ciç ich, pozwalaç na rozwój, który po latach
doprowadza do szlifów generalskich. Strategia ta

Gen eralnym Instytutu MillwardBrownSMG/KRC rozmawia Katarzyna J´czmyk
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Jowita Malczewska – Êwietne, doÊwiadczone
oboje z PBS. Anit´ znam ju˝ tak d∏ugo, ˝e a˝
badaczki.
strach wspominaç. Od zawsze specjalizowa∏a si´
Budowa nowych zespo∏ów badawczych to jedw realizacji badaƒ jakoÊciowych zdobywajàc donak nie wszystko. Do istniejàcych ju˝ struktur
Êwiadczenie jako moderator, analityk, a wreszcie
w MB SMG/KRC do∏àczy∏o wiele znanych postaci
jako bardzo zdolny mened˝er. Micha∏ Beszczyƒski
z rynku badaƒ marketingowych. Ju˝ d∏u˝szy czas
koncentruje swojà uwag´ w wi´kszym stopniu na
temu, Maks Kowalski postanowi∏ zajàç si´ badabadaniach iloÊciowych, zaawansowanych rozwiàniami spo∏ecznymi i studiami o chazaniach metodologicznych
o˝e zabrzmi to
rakterze ewaluacyjnym tworzàc
i zarzàdzaniu procesem baw tym celu Obsydian – nowy niezwydawczym, a jego doÊwiadczetroch´ arogancko,
kle obiecujàcy departament MB
nia ulokowane sà przede
ale uwa˝am,
SMG/KRC. Maks dowiód∏, ˝e bardzo
wszystkim w polu studiów nad
˝e poziom
dobrze radzi sobie w sytuacjach,
telekomunikacjà.
kompetencji naszych
gdy coÊ trzeba zaplanowaç i zbudoWreszcie na stanowisku quwaç od podstaw, a do tego bardzo
kadr lokuje si´ daleko asi niezale˝nym, choç powiàporzàdnie. Wszystko wskazuje na to,
powy˝ej standardów zanym z zespo∏em Dobromira
˝e choç zadanie trudne, to i tym raCiasia znalaz∏ si´ Pawe∏ Kolenrynkowych.
zem poradzi sobie z nim znakomida, prawdziwy guru w dziedziWÊród pracowników
cie. Skoro Maks zajà∏ si´ konstruknie badaƒ telefonicznych, do
cjà Obsydianu, nale˝a∏o odnaleêç
tego znakomity muzyk i ogólMB SMG/KRC mo˝na
osob´ zdolnà zastàpiç go na dotychnie rzecz bioràc postaç... poznaleêç ogromnà
czasowym stanowisku szefa zespo∏u
wiedzia∏bym z pierwszej ligi.
liczb´ osób
badawczego. Po d∏u˝szym okresie
o niepowtarzalnych
poszukiwaƒ uda∏o si´ znaleêç perOWM: Czyli, do istniejàcego
fekcyjnego kandydata: Milen´ Moraesemgowskiego gwiazdozbioumiej´tnoÊciach,
wiec kierujàcà dotàd pracami jedneru, do∏àczy∏y w tym roku nowe
wyrazistych i silnych
go z iloÊciowych zespo∏ów w IPSOS.
gwiazdy... Teraz prawdziwie
osobowoÊciach
Z Milenkà od dawna ∏àczy∏y nas
rozgwie˝d˝one niebo chyba
kontakty ca∏kiem pozazawodowe
oÊlepi klientów.
i jeszcze w czasie, gdy pracowa∏a
KBK: Tak. Byç mo˝e zaw Gfk Polonia myÊleliÊmy jakby tu sprytnie po∏àbrzmi to troch´ arogancko, ale uwa˝am, ˝e poziom
czyç nasze si∏y. Wówczas si´ nie uda∏o, ale lepiej
kompetencji naszych kadr lokuje si´ daleko powypóêno ni˝ wcale... Milena doskonale znalaz∏a si´
˝ej standardów rynkowych. WÊród pracowników
na nowej pozycji, a do zespo∏u do∏àczy∏y ju˝ jej
MB SMG/KRC mo˝na znaleêç ogromnà liczb´ osób
kole˝anki, znakomite badaczki: Iza Symanowicz
o niepowtarzalnych umiej´tnoÊciach, wyrazistych
oraz Anna Krajewska.
i silnych osobowoÊciach. Jestem przekonany, ˝e
W zespole Piotra Ciacka pojawi∏y si´ dwie nowe
uda∏o si´ nam odnaleêç i zaprosiç do firmy osoby
postaci: Micha∏ Beszczyƒski i Anita Wyszkowska –
doskonale przystajàce do tego Êrodowiska, które
ju˝ zosta∏y przyj´te i mam nadziej´ „poczu∏y si´
jak u siebie”.
Pi´ç najwi´kszych instytutów badawczych wed∏ug sprzeda˝y badaƒ
rynku i opinii publicznej w 2006 roku wed∏ug audytu OFBOR
JeÊli chodzi o naszà obecnoÊç w mi´dzynarodowych strukturach MB, to, choç z pozoru nie dzia∏o
si´ zbyt wiele, w rzeczywistoÊci wydarzy∏o si´ du84.501.272,33
˝o. Dzia∏ania integracyjne zosta∏y zakoƒczone ju˝
ponad rok temu. Co nale˝a∏o... zosta∏o dopasowa59.801.150,87
ne do rozwiàzaƒ mi´dzynarodowych, wszystkie po53.149.247,60
zosta∏e rzeczy, ju˝ docelowo, pozosta∏y „po stare39.555.771,13 38.738.515,34
mu”. Ale, jak powiadam, to tylko pozór. W rzeczywistoÊci w∏aÊnie rok temu rozpocz´liÊmy aktywne
dzia∏ania w europejskich strukturach Millward
Brown. Wyraênie widaç to, kiedy zwrócimy uwag´
na kadrowe ruchy pomi´dzy naszym lokalnym biuMillwardBrown
ACNielsen
GfK Polonia Grupa PENTOR Grupa IPSOS
SMG/KRC
Polska
rem, a centralnymi strukturami MB. Od 1 stycznia
1
2
3
4
5
Kuba Antoszewski przejà∏ stanowisko szefa komukwoty w PLN
nikacji wewn´trznej w rejonie Europy Kontynental-
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przynosi jakieÊ korzyÊci firmie na gruncie
nej, Bliskiego Wschodu i Afryki Pó∏nocnej (CEMElokalnym?
NA). Jest to stanowisko szalenie wa˝ne, silnie eksponowane. Stanowisko, które wià˝e si´ z nieustanKBK: Rozwój lokalnych firm ka˝dej struktury
nym informowaniem, przekonywaniem, rozmawiami´dzynarodowej (a zw∏aszcza struktur zwiàzaniem z pracownikami wszystkich biur naszego
nych z doradztwem) zale˝y od si∏y ca∏ej sieci.
kontynentu.
W dobie zamówieƒ globalnych, czy regionalnych,
Ja otrzyma∏em za zadanie zarzàdzanie ca∏ym
organizacja jest tak silna, jak jej najs∏abszy lokalzasobem badaƒ jakoÊciowych w regionie – stanony oddzia∏. Wyobraêmy sobie pot´˝nà paneuropejwisko o oficjalnej, dêwi´cznej
skà sieç instytucji badawczych,
nazwie: Millward Brown CEMEktóre reprezentujà doskona∏y
Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
NA Qualitative Research Dipoziom merytoryczny... sieç,
zrzeszajàca 21 firm badawczych, zakoƒczy∏a coroczny audyt finansowy bran˝y badaƒ
rector. Ma∏o kto wie, ˝e Millktóra przez przypadek nie ma
marketingowych w Polsce.
ward Brown jest jednym z najoddzia∏u we W∏oszech. Szansa,
W auducie podsumowujàcym rok 2006
wi´kszych, o ile nie najwi´kna jej powodzenie w jakimkoluczestniczy∏o 26 instytutów badawczych.
szym graczem w dziedzinie bawiek przetargu mi´dzynarodoA oto wyniki:
daƒ jakoÊciowych w Europie.
wym b´dzie bliska zeru, a zaLISTA RANKINGOWA ZA 2006 ROK
Prawdà jest, ˝e organizacje,
tem przychody jej lokalnych
WG AUDYTU OFBOR
które wchodzà w sk∏ad owych
przedstawicielstw b´dà mniejzasobów sà w wi´kszoÊci znasze ni˝ by∏oby to mo˝liwe gdyLp. Firma
Sprzeda˝ (PLN)
ne pod innymi nazwami: MFR
by zadbano o rozwój w∏oskiego
(we Francji), Ergo (w Hiszpaoddzia∏u. Jak widaç, w intere1
MillwardBrown SMG/KRC
84 501 272,33
nii), Delfo (we W∏oszech), Censie ka˝dego lokalnego oddzia∏u
2
ACNielsen Polska
59 801 150,87
3
GfK Polonia
53 149 247,60
trum (w Holandii), Sadek Wynmi´dzynarodowej organizacji
4
Grupa PENTOR
39 555 771,13
berg (w Wielkiej Brytanii) czy
jest praca na rzecz struktury
5
Grupa IPSOS
38 738 515,34
SMG/KRC (w Polsce). Ale owe
regionalnej. JeÊli tak, to dzia6
TNS OBOP
36 694 392,81
firmy zosta∏y ju˝ w pe∏ni zinte∏alnoÊç na terenie regionu CE7
Grupa IQS and QUANT
24 169 146,62
growane i z powodzeniem wyMENA z ca∏à pewnoÊcià b´8
Synovate
17 191 551,98
konujà mi´dzynarodowe badadzie op∏acalna dla naszej pol9
PBS DGA
16 702 819,83
nia wykorzystujàc te same,
skiej firmy. Je˝eli, na przyk∏ad,
10 AGB Nielsen Media Research
14 163 549,27
spójne rozwiàzania metodolooka˝e si´, ˝e Millward Brown
11 MEMRB International Poland
12 728 658,66
giczne. Marek Biskup obieca∏
dostarcza badania jakoÊciowe
12 4P research mix
8 623 532,43
mi pomoc w realizacji najtrudnajwy˝szej próby na wszystkich
13 ARC Rynek i Opinia
7 553 461,44
niejszej cz´Êci nowego zadania
rynkach europejskich, to do
14 ASM - Centrum Badaƒ i Analiz Rynku 7 535 907,23
15 Expert-Monitor
7 504 790,95
– rozwoju i harmonizacji loginaszej centrali sp∏ynie wiele
16 IMAS International
4 643 972,27
stycznych rozwiàzaƒ we
zamówieƒ mi´dzynarodowych,
17 ABR SESTA
4 376 309,85
wszystkich krajach CEMENA,
w tym zamówieƒ na projekty
18 CBM INDICATOR
3 575 898,79
budowy nowych systemów morealizowane tak˝e na polskim
19 Fundacja CBOS
2 690 704,80
tywacyjnych oraz metodologii
rynku.
20 Target Group
2 619 872,20
zdolnych staç si´ powa˝nà
Jak widaç, z pozoru spokoj21 ALMARES Instytut Doradztwa
przewagà konkurencyjnà MB
ny rok up∏ynà∏ nam bardzo prai Badaƒ Rynku
1 949 147,60
w naszym regionie. Sàdz´, ˝e
cowicie, na budowie fundamen22 CEM Instytut Badaƒ Rynku
wspólnie z Markiem, jak zatów pod dynamiczny wzrost
i Opinii Publicznej
1 440 271,98
wsze, dobrze sobie
w niedalekiej przysz∏oÊci. Celo23 Agencja Badaƒ Rynku OPINIA
1 405 356,21
poradzimy...
wo nie wspomnia∏em o jeszcze
24 MARECO Polska
1 078 642,54
Nie musz´ dodawaç, ˝e Stakilku inicjatywach, bo to sekret
25 Estymator
1 021 289,56
26 P & P Consulting
384 320,00
szek Mencwel od d∏u˝szego
i niespodzianka dla rynku... Noczasu zajmuje jedno z najwa˝we produkty, nowe pomys∏y, noZaudytowana suma obrotów
453 799 554,29
niejszych stanowisk w naszym
we rozwiàzania organizacyjne.
biurze w Barcelonie i zbiera najOj, b´dzie si´ dzia∏o.
SZACOWANA WIELKOÂå RYNKU
lepsze mo˝liwe recenzje b´dàc
Wzrost rynku w stosunku do roku 2005
tym samym ˝ywym przekazem
OWM: Dzi´kuj´ za rozmow´
(w oparciu o obroty 24 firm,
reklamowym MB SMG/KRC.
i mam nadziej´, ˝e w najbli˝które wzi´∏y udzia∏ w obu audytach
OWM: Czy aktywna obecszym numerze OWM b´dziesz
za 2005 i 2006 rok).
534 000 000
noÊç pracowników w strukmóg∏ opowiedzieç wi´cej
11%
■
turach mi´dzynarodowych
o tych nowoÊciach.
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