
Epidemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na
wszystkich dziedzinach naszego życia. Sprawiła, że
nasze relacje, tak prywatne, jak i zawodowe, zmieniły
się diametralnie, a niektóre wręcz zaczęły tworzyć
się na nowo, głównie dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii. Nie ulega wątpliwości, że
COVID – 19 mocno namieszał również w świecie
mediów. 
 
Od ponad miesiąca media pracują w zupełnie innym,
niepraktykowanym wcześniej na tak szeroką skalę
trybie. Większość redakcji działa wyłącznie zdalnie, a
te, które muszą korzystać ze studia, jak np.
tradycyjne telewizje czy telewizje internetowe,
ograniczyły do minimum liczbę osób w studiu. Wiele
programów prezenterzy prowadzą bezpośrednio z
domu za pośrednictwem różnych komunikatorów
i narzędzi online. Ciekawie się to ogląda.
 
Czy rzeczywiście pandemia wywróciła do góry
nogami sposób, w jaki pracują dziennikarze i same
redakcje? Czy dotychczasowe podejście, narzędzia
i sposoby budowania oraz zarządzania relacjami
z mediami straciły rację bytu? Czy „dziennikarze w
kapciach” są bardziej czy mniej otwarci na kontakty
ze strony biznesu? Wreszcie, czy przez informacyjne 
 

tsunami tematów związanych z koronawirusem 
(i rzecz jasna wyborami prezydenckimi) mają szansę
przebić się inne wątki? 
 
Postanowiliśmy to sprawdzić u źródła, czyli pytając
samych dziennikarzy, jak im się pracuje w czasach
zarazy. W tym celu przeprowadziliśmy badanie
ankietowe, zarówno wśród  przedstawicieli
mediów tradycyjnych (w tym TV), jak i mediów
internetowych. Staraliśmy się, aby nasi respondenci
reprezentowali możliwie szerokie spektrum, jeśli
chodzi o redakcje. Rozmawialiśmy z dziennikarzami
z agencji informacyjnych, dzienników, czy portali
internetowych. Uprzedzając pytania o
reprezentatywność badania, otwarcie odpowiadamy:
nasze badanie nie jest reprezentatywne, ale też nie
taki był jego cel. Po pierwsze, chcieliśmy usłyszeć
bezpośrednio od dziennikarzy, jak zmieniła się ich
praca. Po drugie, w oparciu o uzyskane informacje i
doświadczenia konsultantów Lighthouse z ostatnich
kilku tygodniu, postanowiliśmy podzielić się kilkoma
spostrzeżeniami, w jaki sposób budować dziś relacje
z mediami sprawnie, skutecznie i z pożytkiem dla
obu stron. Czy i jak nam to wyszło ? Najlepiej
przekonać się samemu, czytając ten krótki raport.
Miłej lektury!

Dziennikarze w kapciach

Lighthouse
C.A.R.E.S.
prezentuje

czyli media relations na odległość



Najważniejsze wnioski 
z naszego badania

Nowa
rzeczywistość =
więcej pracy dla

dziennikarzy

Z dziennikarzami
lepiej kontaktować
się po godz. 12.00.
Wzrosła otwartość

na kontakt „po
godzinach”

Preferowaną formą
kontaktu jest

mail. Kluczowy
pozostaje follow-up

Konferencje
prasowe w formie

video są
akceptowane, ale 

nie zawsze i nie na 
każdy temat

Informacja prasowa
wciąż ma się dobrze.

Rośnie popyt na
treści eksperckie,

szczególnie w formie
video

Wzrasta
dziennikarskie

zapotrzebowanie
na informacje, które

nie dotyczą
koronawirusa



1Nowa rzeczywistość 

= więcej pracy
Wszyscy ankietowani zgodnie

przyznali, że od czasu wybuchu
epidemii mają więcej pracy i to

niezależnie od tego, jakie media
reprezentują. 45 proc.

ankietowanych pisze o jedną
czwartą więcej tekstów niż

wcześniej, a 40 proc. nawet dwa
razy więcej. Dziennikarze pracują

również przy przygotowywaniu
treści audio lub wideo, mimo że

wcześniej zajmowały się tym
specjalnie do tego oddelegowane

osoby.

Komentarz Lighthouse
Zwiększenie ilości pracy po stronie dziennikarzy wynika przede wszystkim z
dwóch kwestii. Po pierwsze, dynamika sytuacji związanej z epidemią oraz
popyt na informacje dotyczące koronawirusa powodują, że machiny
redakcyjne muszą pracować na podwyższonych obrotach. Po drugie, wynika
to z pierwszych cięć w redakcjach i uszczuplonych zespołów. Póki co, nie
słyszeliśmy o jakichś drastycznych ograniczeniach zatrudnienia wśród
dziennikarzy, ale pewnym jest, że media czekają trudne czasy i konieczność
poszukiwania nowych form generowania przychodów. Przesunięcia dużych
imprez takich jak np. Europejski Kongres Gospodarczy, oznacza
przynajmniej dla części mediów poważną dziurę finansową, której nie uda
się szybko załatać. 
 
Większa ilość obowiązków po stronie dziennikarzy i zmiany personalne mają
również konsekwencje, jeśli chodzi o pracę osób odpowiedzialnych za
relacje z mediami. Generalnie, pracuje się trudniej. Możemy zaobserwować
pewien chaos po stronie redakcji, głównie wynikający ze zmianowego
systemu pracy (dotyczy to przede wszystkim TV),  który skutkuje
problemami z koordynacją zadań i przekazywaniem sobie nawzajem
tematów w ramach zespołu redakcyjnego. Nie zauważyliśmy jeszcze
rewolucyjnych zmian, jeśli chodzi o specjalizacje branżowe, ale część
dziennikarzy, przede wszystkim z agencji i portali sygnalizuje, że musi się
zajmować branżami, z którymi wcześniej nie miała do czynienia.

Nasza rekomendacja
Obserwuj na bieżąco zmiany zachodzące na rynku
medialnymi wnikliwej niż przed epidemią, śledź tematy,
którymi zajmują się kluczowi dla Ciebie dziennikarze.



2Kontakt po godzinie 12.00 

i praca „po godzinach”

2/3 ankietowanych
dziennikarzy wskazało, że woli, aby

kontaktowano się z nimi w godzinach
południowych i później, a jeśli rano, to nie
wcześniej niż o godz. 9.00. Jednocześnie

w więcej niż połowie redakcji nastąpiły
zmiany w planie dnia: przesunięto lub

zwiększono liczbę kolegiów, a tym samym
zmieniła się dostępność czasowa

dziennikarzy.
 

Blisko połowa badanych dziennikarzy
przyznała, że nie uzna za niestosowne,

jeśli ktoś w pilnej sprawie napisze do nich
SMS późnym wieczorem lub w weekend.
Zaś 1/3 ankietowanych stwierdziła, że nie
obrazi się na taki rodzaj kontaktu, ale pod
warunkiem, że osoba pisząca wiadomość
jest znana dziennikarzowi lub sprawa jest

naprawdę poważna.

Komentarz Lighthouse
Dziennikarze są z pewnością bardziej otwarci na kontakt (także
telefoniczny) w godzinach, w których normalnie nie wypada
dzwonić. Warunek? Jest to wieczór, a nie poranek. Mimo że
większość osób teoretycznie pracuje od rana, to godziny poranno-
przedpołudniowe przeznaczane są z jednej strony na planowanie
pracy i zdalny udział w kolegiach redakcyjnych, z drugiej na
„ogarnięcie” spraw rodzinno-domowych. Dziennikarze deklarują
również swoją otwartość na kontakt w czasie weekendów, prosząc
jednak o wcześniejszą SMS-ową lub Messenger’ową zapowiedź.   Z
naszych obserwacji wynika, że paradoksalnie warunki pracy zdalnej
sprzyjają budowaniu i rozwijaniu relacji z dziennikarzami.
Odwoływanie się w rozmowie telefonicznej do wspólnych
doświadczeń (temat numer jeden to zdecydowanie Librus), pozwala
skrócić dystans i wprowadzić do relacji wątki osobiste, na których
zwykle nie ma zbyt wiele miejsca.

Nasza rekomendacja
Choć otwartość dziennikarzy na kontakty poza (teoretycznymi)
godzinami pracy jest większa, trzeba zachować umiar i wyczucie.
Jeśli musisz wysłać komunikat prasowy „po godzinach”, zrób to, ale
nie oczekuj natychmiastowej reakcji zwrotnej. Nie bombarduj
dziennikarzy telefonami, SMS-ami i mailami, bo przynosi to skutek
odwrotny od zamierzonego. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś,
skontaktuj się z umownym TOP 20 dziennikarzy, z którymi na co
dzień pracujesz i zapytaj o preferowane godziny i sposób kontaktu
oraz o możliwości współpracy w sytuacjach wyjątkowych.



3Mail nadal najlepszą
formą kontaktu

Chociaż dziennikarze coraz
częściej komunikują się z

przedstawicielami firm (i między
sobą) za pomocą nowoczesnych
narzędzi online, mail nadal jest
najczęściej wybieraną opcją do

kontaktu. 
 

Mając nawet pilną sprawę,
również lepiej najpierw wysłać
dziennikarzowi maila, tak by

mógł się zaznajomić z tematem.
Jeśli chodzi o preferowane

komunikatory to 1/3
ankietowanych wskazała

Messengera.

Komentarz Lighthouse
Większa elastyczność i otwartość dziennikarzy, jeśli chodzi o
formę zdobywania i przekazywania informacji jest na pewno
wyczuwalna. Mail pozostaje opcją numer jeden, ale rośnie
znaczenie popularnych komunikatorów (Messenger,
WhatsApp). Sytuacje, w których skrzynki redakcyjne są
przepełnione zdarzają się znacznie częściej niż przed
epidemią. Tu kłaniają się relacje z dziennikarzem i
możliwości dotarcia np. za pośrednictwem prywatnego
adresu mailowego. Mimo że generalnie otwartość na różne
formy kontaktu ze strony PR-owców wzrosła, dziennikarze
stawiają granice. Na przykład mocno piętnowane są
przypadki „zaczepiania” dziennikarzy na Twitterze i
podpytywania, czy materiał dotarł.

Nasza rekomendacja
W czasach pandemii nic nie zastąpi starego, dobrego follow-
up’u. Wysłałeś informację prasową albo zaproszenie na
zdalny briefing, zadzwoń w ślad za mailem i upewnij się, że
Twoja wiadomość dotarła. Koronawirus bez wątpienia
weryfikuje jakość Twoich relacji z dziennikarzami. Jeśli ta
weryfikacja jest negatywna lub nie do końca zadowalająca,
zastanów się nad przyczynami oraz przygotowaniem i
wdrożeniem planu naprawczego.



4Wideo konferencje – tak, 
ale pod pewnymi warunkami
Mniej więcej połowa respondentów brała
już udział w przynajmniej jednej zdalnej

konferencji prasowej. Zdecydowana
większość badanych przyznaje, że w

obecnej sytuacji jest to dobra alternatywa
dla rozmów telefonicznych. Mimo że
dziennikarze doceniają możliwość

bezpośredniego – choć wirtualnego  -
kontaktu z rozmówcą, wskazują na

problemy, które zakłócają ten rodzaj
komunikowania się. Są to przede

wszystkim kłopoty techniczne i chaos
takich spotkań, w sytuacji gdy bierze w

nich udział wiele osób. 
 

Ankietowani zwracali uwagę na
konieczność zapewnienia przez

organizatorów obecności moderatora, 
a także wskazywali błędy rozmówców
wynikające z braku przeszkolenia do

wystąpień (brak płynności w mówieniu,
gubienie wątku, brak charyzmy).

Komentarz Lighthouse
Dobra wiadomość jest taka, że dziennikarze pozytywnie podchodzą do
konferencji czy briefingów prasowych w formie wideo i uważają ten rodzaj
spotkań za bardziej efektywny niż np. organizację telekonferencji. Z kolei zła
wiadomość polega na tym, że dalej kluczowym czynnikiem decydującym
o udziale dziennikarza w wideo konferencji pozostaje jej temat. Z naszych
obserwacji wynika, że format wideo spotkania staje się coraz
powszechniejszy i część firm zaczyna go wykorzystywać jako bardziej
atrakcyjną (w ich przekonaniu) formę informacji prasowej. Innymi słowy,
wideo konferencja ze względu na relatywnie niewielki nakład środków
potrzebny do jej realizacji zaczyna być przez część firm nadużywana.
Dziennikarze otwarcie sygnalizują też, że źle przygotowane wideo spotkanie
(problemy techniczne, nieprzygotowani prelegenci) zniechęca ich do zajęcia
się komunikowanym na takim spotkaniu tematem, nawet jeśli jest on dla nich
interesujący. Dla mediów największą korzyścią płynącą z takiej formy
spotkania, jest możliwość bezpośredniej interakcji z przedstawicielami firmy i
zadawania pytań. Brak takiej możliwości dyskwalifikuje wideo konferencję w
oczach mediów.

Nasza rekomendacja
Zamknij oczy i wyobraź sobie, że nie ma koronawirusa. Czy w tej sytuacji
również zdecydowałbyś się na organizację konferencji prasowej, żeby
zakomunikować mediom określony temat? Staraj się nie ulegać pokusie,
jaka wynika z łatwości i spektrum możliwości organizacji spotkań w formie
wideo, ale zawsze oceń wagę i potencjał medialny tematu. Gdy podjąłeś
decyzję na tak, zadbaj o odpowiednie przygotowanie samego spotkania, jak i
prelegentów. Jeśli potrzebujesz porady w tym zakresie, zajrzyj do poradnika
Lighthouse „Jak efektywnie komunikować się zdalnie w różnych sytuacjach”
dostępnego na: http://lhse.pl/poradnik_komunikacja_zdalna.pdf



5Informacja prasowa? Tak, poproszę.
Komentarz ekspercki? Czemu nie

Czy wysyłanie informacji prasowych w
obecnej sytuacji ma jakiś sens? Czy jest
szansa, że zostaną one opublikowane.

Okazuje się, że tak. Respondenci zgodnie
uznali, że chcą wiedzieć co dzieje w firmach

czy organizacjach, poza tym sami
często nie mają czasu na przygotowywanie
profilowanych materiałów i takie informacje

pomagają im w tworzeniu publikacji.
 

W związku z tym, że teraz wszyscy lub prawie
wszyscy pracują w domach, także ci na

najwyższych stanowiskach, mediom łatwiej
jest uzyskać od osób

reprezentujących firmę lub organizację
komentarz czy wywiad. Dziennikarze

przyznają, że obecnie jest większe otwarcie
rynku na media, a firmy często

zabiegają, by się w nich pojawiać. Wielu
rozmówców szybciej też reaguje na

prośbę o komentarz. W kwestii autoryzacji
wiele się nie zmieniło – nadal jest wymagana,

ale bywa, że jest szybciej egzekwowana.

Komentarz Lighthouse
Nie należy rezygnować z przygotowywania i wysyłania informacji prasowych,
dbając aby spełniały one standardy profesjonalnie przygotowanego
materiału prasowego. Złota zasada „5-ciu W” oczywiście nadal obowiązuje,
ale szczególnie ważny jest dziś lead. Dziennikarze mają mniej czasu na
zagłębianie się w treść informacji – materiał musi ich zaciekawić już po
lekturze 2-3 pierwszych zdań. Nasze doświadczenia pokazują, że medialna
walka o newsa i konkurencja na chwytliwe tematy jest dziś ostrzejsza niż
przed epidemią. Dziennikarze chcą, aby ich treści wyróżniały się na tle
innych materiałów o koronawirusie stąd poszukiwanie „smaczków”,
dociekania, dopytywania o szczegóły, czy liczby. Rośnie też  dziennikarskie
zapotrzebowanie na ekspertów, którzy są w stanie w ciekawy sposób
skomentować aktualną sytuację ich firm w kontekście koronawirusa. Z
naszych doświadczeń wynika, że szczególnie poszukiwane są osoby, które
potrafią udzielić krótkiego (maks. 30 sekund) komentarza w formie wideo.

Nasza rekomendacja
Jeśli wcześniej nie miałeś problemów z przygotowaniem
merytorycznych materiałów prasowych, to koronawirus nie powinien
być dla Ciebie problemem. Dobry warsztat pisarski cały czas jest
w cenie. Zastanów się, czy eksperci, których angażujesz w
komunikację z mediami są na pewno odpowiednio przygotowani do
specyficznej formy wypowiedzi, jaką jest krótki komentarz wideo.
Jeśli do tej pory nie prowadziłeś komunikacji do mediów z
wykorzystaniem firmowych ekspertów, to całkiem niezły moment,
żeby zacząć to robić. Wprawdzie dziennikarze zwykle trzymają się
nazwisk ze swoich notesów, ale szukają też „nowych twarzy”.
Zacznij od firmowego LinkedIna – tu w kontrolowanych warunkach
będziesz mógł sprawdzić efektywność tego rodzaju komunikacji.



6Ani słowa o koronawirusie?
Jak najbardziej!

Choć wydawałoby się, że dzisiaj
jedynym tematem, który będzie

pojawiał się w mediach, jest
odmieniany przez wszystkie
przypadki „koronawirus” - nic
bardziej mylnego. Wszyscy

dziennikarze stwierdzili, że ludzie
coraz chętniej chcą czytać, słuchać 

i oglądać materiały niedotyczące
epidemii. 

 
Komunikacja wychodząca od
biznesu, która nie odnosi się

bezpośrednio do obecnej sytuacji,
ma zatem jak

najbardziej szansę  przebić się
 w mediach.

Komentarz Lighthouse
Na pewno jeszcze przez długi czas koronawirus będzie tematem numer
jeden we wszystkich mediach ogólnotematycznych. Z informacji płynących
od dziennikarzy wynika jednak, że na medialnym niebie zaczynają pojawiać
się pierwsze jaskółki zwiastujące „zmęczenie materiału” tematem COVID-19.
Sygnały takie wysyłają przede wszystkim dziennikarze tygodników (co jest
dość oczywiste, biorąc pod uwagę cykl wydawniczy), ale także – i tu małe
zaskoczenie – dziennikarze portali ogólnotematycznych. Wygląda więc na
to, że tematy inne niż epidemia zaczynają się klikać. W kontekście
komunikacji biznesowej, mówienie o sytuacji firm w oderwaniu od
koronawirusa jest na pewno dużym wyzwaniem i wymaga sporo
kreatywności, tak od zarządzających, jak i od komunikatorów. Z naszych
obserwacji jasno wynika, że wraz z upływem czasu i stopniowym
odmrażaniem gospodarki będzie rósł medialny popyt na informacje
dotyczące biznesowych scenariuszy na przyszłość. W warunkach
utrzymującej się niepewności, formułowanie jakiekolwiek prognoz obarczone
jest ryzykiem, ale nie ulega wątpliwości, że tematyka ta może być
dobrym sposobem na przyciągnięcie uwagi mediów.

Nasza rekomendacja
Wejdź na AliExpress i zamów szklaną kulę. Żartujemy. Bądź na bieżąco z
planowaniem biznesowym w Twoje firmie. Obserwuj działania konkurencji.
Porozmawiaj z kluczowymi menedżerami, jaki zakres informacji dotyczący
planów firmy na post-epidemiczną rzeczywistość możesz ewentualnie
wykorzystać w komunikacji z mediami - dziennikarze nie oczekują, że
podasz im prognozę wyników sprzedaży na trzy lata do przodu. Pomyśl o
działaniach społecznych podejmowanych przez Twoją firmę. Dziś wszyscy
zajmują się koronawirusem, ale to nie znaczy, że np. zatrzymały się zmiany
klimatu. Bądź kreatywny i nie obawiaj się zawczasu, że inny temat niż
COVID-19 się nie przebije.



Lighthouse  C.A.R.E.S.
Jeśli masz pytania dotyczące naszego badania albo potrzebujesz wsparcia w komunikacji z dziennikarzami
– zadzwoń lub napisz do nas. Pomożemy Ci opanować nową rzeczywistość i nowe narzędzia, aby Twój
biznes funkcjonował i rozwijał się bez przeszkód.

Lighthouse C.A.R.E.S. ,czyli jak ochronić
reputację firmy przed koronawirusem?

Rosnąca niepewność, presja czasu, szybko zmieniające
się potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Tak wygląda
rzeczywistość biznesowa w czasach epidemii
koronawirusa. Odpowiednia komunikacja z kluczowymi
interesariuszami – pracownikami, klientami, czy 
dostawcami – jest dziś dla firm krytycznym warunkiem ich
dalszego funkcjonowania, a często po prostu przetrwania.
Popełnione błędy lub zaniechania mogą kosztować utratę
reputacji, którą niezwykle trudno będzie odbudować.
 
Lighthouse C.A.R.E.S. to kompleksowa oferta
profesjonalnego wsparcia firm i instytucji w pięciu
podstawowych obszarach: 
 Monitoringu i analizy otoczenia komunikacyjnego

(Communications Intelligence),
Przeciwdziałania fake newsom (Against Fake News),
Bieżącej komunikacji z interesariuszami (Room of
Information),
Kompetencji przywódczych (Engaged
Leadership),
Zaangażowania społecznego (Social Contribution).

Więcej informacji o ofercie w ramach Lighthouse C.A.R.E.S.
można znaleźć na stronie: https://lhse.pl/lighthouse-cares/
 

O Lighthouse

Jesteśmy firmą doradztwa komunikacyjnego. Łączymy PR-
owe podejście do tworzenia angażujących treści z ich
skuteczną dystrybucją, charakterystyczną dla marketingu.
Lubimy podejmować wyzwania, a trudne tematy to nasza
specjalność. Jesteśmy częścią jednej z największych agencji
komunikacyjnych na świecie Edelman oraz należymy
do Związku Firm Public Relations.

601 06 66 46

Skontaktuj się z nami

www.lhse.pl

www.linkedin.com/company/lighthousepolska/

www.facebook.com/Lighthouse.Polska

www.lhse.pl/podcasty

Studio Lighthouse


