4.6 Doradztwo w zakresie opracowania strategii marketingowej Public Relations
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
Celem doradztwa w zakresie opracowania strategii marketingowej Public Relations
jest budowa określonego - założonego na etapie planowania i przygotowywania strategii wizerunku firmy, w skutek czego powinno wzrosnąć zaufanie klientów i rozpoznawalność
marki na rynku, które w istotny sposób wpływają na jej pozycję i pozwalają dynamizować
rozwój.
Wstępem do opracowania strategii jest pogłębiony audyt przedsiębiorstwa, w trakcie którego
analizie poddawane są kluczowe sfery jej działalności uwzględniające takie aspekty jak:
dotychczasowe działania o charakterze Public Relations, otoczenie rynkowe, bieżący, realny sposób
oceny przedsiębiorstwa przez klientów (aktualny wizerunek). Efektem usługi jest opracowanie
kompleksowej strategii Public Relations, dzięki której przedsiębiorstwo zyskuje wiedzę na temat
kierunków podejmowanych działań o charakterze wizerunkowym (Public Relations)
oraz promocyjnym. Możliwości osiągnięcia założonych celów związanych z budową określonego
wizerunku - sposobu postrzegania firmy przez jej otoczenie rynkowe - jest uzależnione
od konsekwencji przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania opracowanej strategii oraz prawidłowej
realizacji jej założeń.
Strategia w usłudze „Doradztwo w zakresie opracowania strategii marketingowej Public Relations”
będzie zawierać m.in. następujące kluczowe elementy takie jak:
1. Analizę sytuacji wyjściowej, stan aktualny, szanse i zagrożenia, silne i słabe strony (Analiza
SWOT), analiza otoczenia i konkurencji;
2. Zdefiniowane i opisane grupy odbiorców z rozróżnieniem na kilka obszarów ze względu
na specyfikę ofert i usług;
3. Określenie celi krótko i długofalowych, które powinny zostać osiągnięte w wyniku realizacji
strategii;
4. Harmonogram oraz przewidywalny budżet kampanii Public Relations;
5. Rekomendacje dotyczące doboru konkretnych narzędzi Public Relations pozwalających
osiągnąć założone cele krótko- i długofalowe zawarte w strategii.
Po zakończonej usłudze przedsiębiorca uzyska następujące korzyści:
-

zdobycie wiedzy na temat koniecznych do wdrożenia działań o charakterze Public Relations
mających na celu osiągnięcie założonych celów wizerunkowych,

-

zdefiniowanie sytuacji wyjściowej - ocena bieżącego i aktualnego wizerunku firmy, audyt
dotychczas podejmowanych działań o charakterze wizerunkowym, uświadomienie
i wskazanie zasobów oraz ograniczeń i ryzyk,

-

wzrost liczby powracających klientów (minimalizowanie liczby klientów, którzy korzystają
z oferty firmy jednorazowo w stosunku do klientów decydujących się na zakup usług
w sposób systematyczny),

-

wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa w grupie docelowej,

-

wzrost poziomu zaufania do świadczonych usług i marki,

-

budowa wizerunku eksperckiego kluczowych pracowników firmy.
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Przewidywany czas realizacji usługi
1-6 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa doradcza przyczyni się do rozwoju firmy oraz przyniesie jej korzyści. Public
Relations poprawi i udoskonali komunikację wewnątrz firmy. Wpłynie na pozytywny wizerunek firmy
w mediach oraz internecie. Przekona otoczenie, że firma postępuje zgodnie z jego interesem
oraz pośrednio będzie wspierała procesy sprzedaży produktów na rynku. Dzięki działaniom PR firma
będzie komunikować się z klientami za pomocą różnego rodzaju mediów. Nastąpi wzrost liczby
powracających klientów (minimalizowanie liczby klientów, którzy korzystają z oferty firmy
jednorazowo w stosunku do klientów decydujących się na zakup usług w sposób systematyczny),
a także wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa w grupie docelowej. Korzyścią
wprowadzenia usługi będzie też rozwój kompetencji własnego zespołu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący
Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający specjalistyczną wiedzę wraz z przedsiebiorcą
i jego pracownikami. Najpierw ekspert zdobywa wiedzę na temat obecnych problemów, dotychczas
podejmowanych działań, sposobu postrzegania firmy przez otoczenie rynkowe i definiowanie celów
strategicznych oraz wskazanie kluczowych grup odbiorców. Zebrane dane pozwalają doradcy zrobić
analizę, którą później omawia z usługobiorcą. W dalszej kolejności opracowuje Strategię Public
Relations, po czym następuje omówienie kluczowych aspektów strategii oraz szkic sposobu
jej wdrażania. Zaangażowanie doradcy o odpowiednich kompetencjach pozwoli na wykorzystanie
jego specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania oczekiwanych efektów.

Założenia cenowe
10.000 zł – 50.000 PLN. Przedział cenowy został określony na bazie obecnie panujących cen
rynkowych, poprzez dokonanie badania rynku i szacowania kosztów przygotowania i wdrożenia
doradztwa w firmach. Zakres cenowy waha się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym
prowadzone będzie doradztwo, od specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych
przez firmę.

Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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