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1. Alaphelyzet, kommunikációs kihívások
A pályázathoz tartozó melléklet letöltése.
Az Opten adatai szerint 2010 végén 9721 olyan vállalkozás működött, melyeknél fő tevékenységként
a pr, kommunikáció került bejegyzésre. Ugyan az 5 főnél több foglalkoztatottal rendelkező cégek
száma ennél egy nagyságrenddel kisebb, és az elmúlt években a pr ügynökségek piaca is
koncentrálódott, továbbra is rendkívül nagy a verseny.
Az pr ügynökségek számára éppen ezért kiemelten fontos, hogy egyedi értékeiket kommunikálják,
illetve olyan eszközöket alkalmazzanak, melyek alkalmasak hírnevük megalapozására és erősítésére.
A cél elérése érdekében alkalmazott eszközök sorában gyakoriak az esettanulmányok, szakmai
publikációk, közösségi kampányok, illetve elnyert megbízások sajtóhír formájában történő
kommunikációja. Ezeket az elemet megtartva, ugyanakkor ezen túllépve még 2014-ben határoztunk
úgy, hogy egyedibb, a bevált formákon túlmutató, de a szakmaiságot szem előtt tartó
kommunikációba kezdünk. Ennek egyik első ad-hoc eleme volt az internetadó tervezett
bevezetésének híréhez kapcsolódó aktivitásunk. A bejelentésre 24 órán belül reagáltunk:
sajtóközleményt küldtünk faxon a Kreatív szerkesztőségébe arról, hogy elsőként térünk vissza a fax
alapú kommunikációra. A híradás eredményeként közölt Kreatív cikk egyike volt a 2014-ben legtöbb
Facebook-megosztást elérő anyagoknak.
Fontos volt az is, hogy a kampányt lehetőség szerint minél alacsonyabb költségvetés mellett
valósítsuk meg, elsősorban saját szabad kapacitásainkat felhasználva.

2. Célok, célcsoportok

A kampány céljai:
2014-ben a SAKKOM Interaktív markánsabb kommunikáció megvalósítását tűzte ki célul szakmai
erősségeink kiemelésére (pl.: sztorigenerálás, sajtó igényeire való odafigyelés). Az újságírókkal
folytatott beszélgetések visszatérő eleme volt, hogy a pr-esek egy része nem törődik a sajtó valós
elvárásaival, sőt, alárendeltségi viszonyt képzel el. Ez adta az alapötletet a két terület kapcsolatát
provokatívan vizsgáló kutatáshoz, illetve a sajtó által gyűlölt szavakra és kifejezésekre szűrő Bullshit
Filter app kifejlesztéséhez.
Célok/mutatószámok:





Sajtókutatás elemszáma
Visszajelzések száma, jellege a célcsoportokban
Bullshit Filter letöltési száma
Szakmai megjelenések száma

Célcsoportok:


Elsődleges célcsoport: újságírók



Másodlagos célcsoport:
o Pr-esek (megbízói és ügynökségi oldalon egyaránt)
o Saját ügyfelek

3. Kommunikációs stratégia, üzenetek
Stratégia fő elemei célcsoportok szerint:


Újságírók: Kutatáson keresztül az újságírók és pr-esek kapcsolatának vizsgálata eddig nem
igazán feszegetett, de nagyon is releváns kérdések keretében (a pr-es legfontosabb
tulajdonságai az újságírók szemszögéből, kapcsolattartás módja, tipikus tartalmi hibák,
gyűlölt kifejezések). Már a kutatáskor nagyon sok pozitív visszajelzés jött, ekkor született meg
a „Hello bullshit nélküli világ!” szlogen is.



„Ismeretlen” pr-esek: A kutatás eredményeinek többszöri visszacsatolása (hagyományos
elemzések és a problémát kézzelfogható módon tálaló Bullshit Filter) a területen dolgozók
attitűdjének finom áthangolásáért, illetve new business céllal, sajtómegjelenések és
közösségimédia-aktivitások révén.



Saját ügyfelek: A stratégia része volt az is, hogy a kapott eredmények segítségével saját
ügyfélkörünket edukáljuk, így csökkentve a „pr mint hirdetési eszköz” típusú megbízói
kommunikációs elvárást.

Üzenetek célcsoportok szerint:


Újságíróik:
o Törődünk veletek.
o Odafigyelünk rátok.
o Értjük a szakmát.



„Ismeretlen” pr-esek:
o Ismerjük az újságírók igényeit.
o Sztoriközpontú gondolkodás jellemez minket.
o Nyitottak vagyunk az újdonságokra.



Saját ügyfelek:
o Tudjuk, mi kell az újságíróknak.
o Képesek vagyunk bármiből sztorit generálni.
o Nem érdemes marketingre használni a pr-t.

4. A stratégia megvalósítása, módszerek, eszközök és időzítésük
Eszköz

Időztés

Kifejtés

2015. január 30. - február 13.

Online kutatási kérdőív összeállítása
és saját sajtóadatbázison történő
lekérdezése.

Sajtóközlemény kiadása

2015. február 27.

Kutatás főbb eredményeinek
sajtóközlemény formájában történő
publikációja elsősorban szakmai
lapokban.

Interjúk

2015. február 27. - március 5.

Az első kommunikáció hatására
érkező interjúmegkeresések kezelése.

2015. március 11.

Storyból vásárlót címmel workshop
szervezése a Kreatívval közösen, a
sajtókutatás eredményeinek
ismertetése (30+ résztvevő a
marketing és kommunikáció
területéről).

2015. április 15.

A Menedzserképző Központ VI.
Marketing konferenciáján a
sajtókutatás eredményeinek
ismertetése (100+, számunkra
ismeretlen résztvevő a marketing és
pr területéről).

2015. április 15. - május 31.

A rendszeres ügyféltalálkozókon
egyeztettük ügyfeleinkkel a
sajtókutatás kapcsán kapott
eredményeket.

Applikáció
Sajtóközlemény kiadása

2015. június 1. - július 10.
2015. június 1. - július 24.

Bullshit Filter app kifejlesztése, mely
képes egy szövegben jelölni az
újságírók által gyűlölt szavakat,
kifejezéseket.
A Bullshit Filter app bejelentése.

Közösségi média kampány

2015. augusztus 15. - szeptember
10.

A Bullshit Filter app terjesztése a
közösségi médiában.

2015. augusztus 15. - szeptember
10.

Két zenésszel (Fríí MC, Patrik Kremán)
kapcsolatba kerülve kvázi spontán,
freestyle stílusban létrejött a Bullshit
dal, ami újabb kifutást adott a
projektnek.

Ügyfélworkshop

2015. szeptember 1. - október 31.

Edukációs workshop szervezése saját
ügyfeleink számára, a Bullshit Filter
bemutatása.

Témafelvetés

2015. szeptember 25.

A Kreatív értesítése a Bullshit Dal
elkészültéről.

Online sajtókutatás

Workshop

Konferencia

Ügyféltalálkozók

Bullshit dal

5. Elért eredmények, mérési módszerek



A kutatásban 117 újságíró vett részt: már ekkor tucatnyi hívást és e-mailt kaptunk („jó, hogy
végre valaki foglalkozik ezzel”). Azóta nem ritka, hogy „na, ezt nézd meg” kommenttel más
sajtóhírét kapjuk meg újságíróktól.



A pr-esek körében hírhedt, HWSW szerkesztőség által szégyenfalként üzemeltetett OMFG
2.0-ra is felkerülnünk pozitív értelemben: a Bullshit Filter bejelentésének napján „Végre!”
felkiáltással posztolták hírünket.



A téma szakmai berkekben is vitát generált: konferenciákon, illetve a szakmához szorosan
nem kötődő lapokban is beszéltek a kezdeményezésről.



A Bullshit Filtert eddig 146-an (2015. november 2-ai adat) töltötték le, többnyire pr
szakemberek, nevüket is vállalva, ügyfeleinknél hivatkozási alap lett.

Célterület
Sajtókutatás elemszáma
Visszajelzések száma, jellege a célcsoportokban
Bullshit Filter letöltési száma
Megjelenések száma

Tervezett Megvalósult
Túlteljesítés
100
117
17,00%
15
35
133,33%
100
146
46,00%
15
26
73,33%

6. A kampány eredménye és jövőbeni folytatási lehetőségei
Az elért eredmények még optimista elvárásainkat is messze túlszárnyalták, a sajtótól és ügynökségi
vezetőktől származó pozitív visszajelzések alapján nem túlzás azt állítani, hogy a kampány nemcsak
saját imázsunkra nézve érte el célját, de tágabb értelemben is, hiszen jó ügyet szolgált.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy a sajtókommunikációt nem lehet feketén-fehéren megítélni, így a
kommunikáció fókuszába helyezett „újságírók által gyűlölt kifejezések listája” és a Bullshit Filter sem
varázseszközök: egy pr anyag jóságát, újságíróbarát voltát pusztán a nem kedvelt szavak alapján
lehetetlen megítélni. A kapott visszajelzések és eredmények kapcsán azonban egyértelművé vált
számunkra, hogy olyan témát vittünk be a szakmai kommunikációba, mely katalizátor lehet a pr-esek
és újságírók kapcsolatának javítása terén. Fontos eredménynek tartjuk azt is, hogy a jelenlegi
ügyfélkörünknél végzett edukáció hatására hatékonyabbá vált a közös munka.
A téma kommunikációja során számos további ötlet merült fel, melyek alkalmasak lehetnek egy, az
újságírókat még aktívabban bevonó, a két terület kapcsolatának problémás részleteire még
erőteljesebben ráfókuszáló kommunikáció folytatásához.

