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WPROWADZENIE

Pisanie o modzie to śmieszny biznes. Z niechlujności robi „łączenie elegancji ze sportowym
sznytem”, z normalności „stylizacje skonstruowane na bazie klasyków”. Słynna amerykańska
historyczka Anne Hollander żaliła się kiedyś,
że „nie ma tradycji pisania o modzie w sposób
poważny”. Są tylko kołnierzyki bebe, dekolty
w kształcie litery A i spódniczki – koniecznie
„modne w tym sezonie”.

Z kolei Suzy Menkes powiedziała, że „prasa
nigdy nie pisze o tym, co naprawdę noszą ludzie”. Może pisanie o modzie jest więc zajęciem
dla marzycieli? Neurotyków? Masochistów?
O tym rozmawiamy z polskimi dziennikarzami
mody, autorami książek o modzie, ludźmi wierzącymi, że moda to narzędzie do mówienia
o społeczeństwie, kulturze, sztuce, biznesie.
Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.

Zespół Fashion PR Talks
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TRZY TEMATY, KTÓRE
BĘDĄ AKTUALNE
W KONTEKŚCIE MODY
W 2016 R.?
Komentuje Aleksandra Boćkowska

„

Jak w życiu: pieniądze, polityka i seks.
Pieniądze. Bo z wielkich domów mody odchodzą przepracowani projektanci, bo coraz głośniej jest o tym, jakim kosztem powstają tanie ciuchy, bo ten i ów chce być jednak eko.
Kopalnia tematów.
Polityka. Bo sprawy świata komplikują się. Moda – tak jako
część dużego biznesu, jak i – ciągle jeszcze – dziedzina
sztuki, która aspiruje do komentowania rzeczywistości
– musi się do tego odnieść.
Seks. Bo się klika. Niekoniecznie kontrowersyjny.

Aleksandra Boćkowska, dziennikarka, redaktorka. Przez wiele lat sekretarz redakcji
w „Elle” i „Viva! Moda”, teraz freelancerka. Autorka książki „To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL” (wyd. Czarne)
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Master Talks: Tobiasz Kujawa
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Co powinien zawierać press pack?
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Co to jest tone of voice?
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Brand journalism uratuje PR
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Jak mówić i pisać o modzie?
Trendy w komunikacji na 2016 rok
O Fashion PR Talks.
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CO PRZECZYTAŁAM,
ZANIM ZACZĘŁAM
PISAĆ O MODZIE?

„
„Moda. Historia od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu
Ubioru w Kioto” — tom I i II
„100 Contemporary Fashion Designers” i trochę naiwnie
Sukces według Teen Vogue. Praktyczne porady tych,
którzy rządzą światem mody” — po tej książce napisałam
swój pierwszy tekst o biznesie mody!
Moje ostatnie odkrycie:
„Berliner Chic: A Locational History of Berlin Fashion”
(dostępna za darmo w formie e-booka w serwisie academia.
edu) starannie opisuje niemiecką modę i jej powiązania
z kulturą.

Agata Piasecka, dziennikarka związana z magazynem „Wysokie Obcasy Extra”
i dziennikiem „Metro Cafe”
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W Polsce modą bije się ludzi po twarzy

rozmowy

autor

Olka Kaźmierczak
założycielka kolektywu pop up grupa, akademii
fashion pr talks i autorka pierwszego w polsce
bloga o pr -ze mody fashionprgirl.pl

rozmówca

Tobiasz Kujawa
bloger, twórca freestylevoguing.com –
na jpopularniejszej autorskiej platformy łączącej modę
i opinię. recenzent mody, juror konkursów, wykła dowca, konsultant, mentor akademii fashion pr talks

Ideowy konserwatysta, językowy purysta. Nie pisze
do druku, bo by go nie publikowali. W zamian za to
jest autorem najpopularniejszego bloga o polskiej
modzie. Tobiasz Kujawa opowiada o kondycji krytyki
mody w Polsce, dawaniu czytelnikowi przynęty
i o tym, jak przetrwać współczesne igrzyska mody.
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O: Dlaczego moda to wyjątkowe zjawisko?
T: Moda jest cudownie wielokierunkowa,
interdyscyplinarna. Moda to ekonomia,
artyzm, sztuka, antropologia, referencje
kulturowe, historia, socjologia, show-biznes
a koniec końców i nauka, nawet w swojej
najściślejszej odsłonie – choćby projektowanie materiałów, które jeszcze czeka na
apogeum zainteresowania. Moda pozwala
nam obserwować świat na wiele różnych
sposobów, dlatego też ściera się w niej tak
wiele ekscytujących osobowości.
O: Jak ta teoria funkcjonuje w Polsce?
T: Z jakiegoś powodu nie funkcjonuje.
Zamknęliśmy się z tą całą modą w błędnym kole. Projektanci narzekają, że klient
jest niewyrobiony, klient narzeka, że nie
ma dla niego produktu, że stosunek ceny,
wzornictwa, prestiżu i jakości jest nieustannie zaburzony. Dziennikarze narzekają, że
zagraniczne marki są bardziej interesujące
dla czytelników, że polską modę ciężej się
promuje. Moda bez promocji nie jest w
stanie się sprzedać i dotrzeć do potencjalnego klienta, ale podobno potencjalny
klient nie jest nią zainteresowany – tymi
argumentami można się przerzucać
w nieskończoność.
O: Dla dziennikarzy, z uwagi na presję
wydawnictw i działów marketingu, najciekawsze marki to zawsze te, które wykupiły
w danym numerze reklamę.
T: Bo tak jest. Zainteresowanie można
przecież kupić, tak działa reklama. Nie
ma w tym nic zdrożnego, pytanie tylko,
czy każdy reklamowany produkt lub marka
są godne polecenia i gdzie leży granica
między informowaniem czytelnika,
a oszukiwaniem go. Był taki moment
w polskiej prasie, że niektóre redaktor
naczelne podchodziły do szpigla i mówiły
– „Tej reklamy nie będzie, bo ma brzydki
layout”. Te czasy niestety minęły. Dziś
każda redakcja tańczy pod batutę reklamo-

dawców. Nie chcę powątpiewać
w niezależność prasy modowej, bo ciężko
jest mówić o autonomii w momencie, kiedy
w Polsce nie mamy mediów opinii poświęconych tej branży, przynajmniej takich,
które funkcjonują w głównym nurcie.
Ja miałem to szczęście, albo nieszczęście,
że wszedłem do świata mody z perspektywy dużego i ugruntowanego wydawnictwa. I od pierwszego dnia widziałem
mechanizm „coś za coś”, albo „klient
kazał”. Nie piętnuję go, bo moda jest
przesiąknięta „wymianą świadczeń”,
a magazyny bez reklamodawców nie
miałyby możliwości istnienia, ale to kwestia bardzo zaburzonych proporcji. I choć
część dziennikarzy ma pewnie ambicje,
aby mówić o modzie po swojemu, szukać
lepszych rozwiązań, wychodzić poza
ramy, to niestety ta ambicja kończy się
najczęściej pod dyktatem działu marketingu, którym steruje oczywiście klient.
A skoro klient zapłacił, to ma być tak,
jak on chce. W takich warunkach ciężko
mówić o opinii, tworzeniu jakości i autorskiej selekcji.
O: A co z gustem klienta, który te reklamy
zamawia?
T: Jest średnio. Polacy niestety nie mają
gustu. Ani złego ani dobrego. Jesteśmy
raczej nijacy, chaotyczni, pozlepiani ze
skrawków, a jako naród, czy obszar
geograficzny, nie posiadamy własnej
tożsamości estetycznej. Nie posiadamy
nawet spójnych oczekiwań. Spójrzmy na
postać Joanny Horodyńskiej, progresywnej
i ciekawej w swoim wizerunku. Jeśli coś
interesującego pojawia się na zagranicznych wybiegach, ona to momentalnie
testuje na sobie. A dodatkowo promuje
polskich projektantów. Jest żywym eksperymentem. A na wyznaczniku polskiego
showbiznesu, czyli na Pudelku, jest na
pierwszym miejscu najgorzej ubranych
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Polek. I to nawet nie dziwi, raczej potwierdza teorię, że Polacy są niesamowicie
uwstecznieni w kwestiach kreowania
własnego wizerunku. Ludzie zainteresowani tematem, odbiorcy prasy i stron
modowych, to tak naprawdę margines
społeczeństwa, żaden jego wyznacznik.
Mam wrażenie, że przeciętny człowiek
nie jest w żaden sposób oswajany z modą,
tylko jest nią bity po twarzy. Nie ma osób,
które chciałyby na spokojnie, z cierpliwością, z zacięciem misyjnym tłumaczyć,
jakie możliwości daje ta dziedzina i jak
można ją wykorzystywać w swoim życiu,
zarówno prywatnym, jak i zawodowym.
O: I koło się zamyka.
T: Trzeba pamiętać też o tym, że ta
stara gwardia projektantów wybiła się
w specyficznych warunkach, to były czasy
„kto pierwszy ten lepszy”. Mniej było
w tym wszystkim artyzmu, estetyki,
a więcej smykałki biznesowej, zaradności
i sprytu. To jest charakterystyczne dla
całego okresu przemian ustrojowych
– ludzie, którzy dochodzili do dużych
pieniędzy i tworzyli nową klasę wyższą
pod względem ekonomicznym, nie budowali jednocześnie prawdziwych elit, bez
których moda nie jest w stanie funkcjonować, szczególnie w swojej najbardziej
prestiżowej odsłonie. I to właśnie widać
w polskiej modzie, która stała się nuworyszowska. W przeciwieństwie do krajów
rozwiniętych, w których walor estetyczny
i kulturalny jest pielęgnowany, w Polsce tak
nie było, moda poszła stricte w kierunku
handlu. Odtwarzanie stało się bezpieczniejsze i bardziej dochodowe. Nikt nie
wymagał kreacji.
O: Czyli pisanie o modzie to zajęcie...
sadomasochistyczne?
T: Sugerujesz, że jestem perwersyjny?
(śmiech) Nie, nie. Od razu uprzedzam,
nie jestem gatunkiem człowieka

czerpiącym satysfakcję z umartwiania się.
Jako choleryk, pewne bodźce traktuję jako
paliwo. To, że coś jest fertyczne, nerwowe,
sprawia, że coś mi się w głowie dzieje,
wytwarza się hormon odpowiedzialny
za satysfakcję. Lubię emocje związane
z modą. Uwielbiam dyskutować i widać
to na moim fanpage’u. Potrafię spędzić
ciężkie godziny przekomarzając się
z moimi czytelnikami. Dialog jest wspaniałym narzędziem do zdobywania nowych
doświadczeń.
O: Takie współczesne igrzyska opinii.
T: One się już dzieją, ale nie w tym
miejscu, w którym trzeba. Projektanci
często wypowiadają się pod moimi krytycznymi wpisami na fanpage’u.
Przychodzą machać mieczem, bo moje
zdanie dotyka ich tak bardzo, że muszą
zareagować. Według mnie to mało profesjonalne, ale pozytywnym efektem ubocznym takich sytuacji jest walidacja tego co
robię – każda reakcja udowadnia, że to,
co publikuję, dociera do bezpośrednio
zainteresowanych, jest widoczne, a to
oznacza, że plan działa. Teraz rodzi
się pytanie – czy projektant jest w stanie
przejść nad tą opinią do porządku dziennego, czy się obrazi, skreśli mnie ze swojej
rzeczywistości. Myślę, że ci blokujący się
na krytykę, wyrządzają sobie jednak
krzywdę.
O: Projektanci potrafią obrazić się na
opinię?
T: Opinia jest nie po myśli dużej części
projektantów. Przykład: moja sinusoidalna
relacja z duetem Paprocki&Brzozowski.
Właśnie jesteśmy na dnie tej sinusoidy,
gdzie czai się totalna niechęć, bo akceptacja tego co robię trwała tak długo, jak
trwały komplementy. Kiedy zaczęła
się weryfikacja, czyli gdy pisałem o niejasnej i niekonsekwentnej akcji promocyjnej
podszytej charytatywnością, główni
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„
Trzy znienawidzone słowa w modzie: trend,
minimalizm, dystans. Ostatnio strasznie nie lubię
słowa dystans. Zauważyłem, że stało się zbyt nadużywane. Istnieje przekonanie, że jak ktoś zrobi
coś głupiego, a potem się do tego przyzna, to ma
do siebie dystans. Możesz się skompromitować
w dowolny sposób, zrobić każdą głupotę, ale później zrobisz opublikujesz zabawne selfie na
Instagramie, napiszesz jakąś bzdurkę, magia,
i nagle masz ten cudowny dystans. Tylko co
z tego? Jaka jest w tym wartość? Jestem przeciwnikiem dystansu. Chciałbym, żeby zamiast niego
do życia wróciło trochę kultury i ograniczeń.
Jestem zmęczony nieustanną sraczką opinii,
dobiegającą z każdej strony.
Marzy mi się trochę więcej ciszy.

„
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zainteresowani nie byli zachwyceni moją
opinią, z góry uznali ją za atak, niezależnie od celności argumentów, do których
swoją drogą rzadko kto się odnosi. I jak
tu wyjść poza okręg wiecznego cieszenia
się? Ciężko jest przekonać innych, że
moda, oprócz cieszenia się, składa się
też z refleksji i oceny tego, co nas otacza.
Bez refleksji i krytyki nie ma progresu.
Magazyny i serwisy internetowe nie opiniują więc, bo nie mogą – w zamian
twierdzą, że nie ma społecznej potrzeby
czytania opinii na temat mody.
O: Ty jednak zgromadziłeś wokół siebie
24 tysiące osób siąknących każde Twoje
zdanie.
T: Siąkną i nie siąkną. Każdy ma swój
rozum. Specyfika mojej pracy, charakteru
i postawy życiowej sprawia, że zyskałem
duży komfort – znam wielu różnych ludzi.
I projektantów i ich asystentów, i krawcowe
i szwaczki, i stylistów i dziennikarzy.
Wykładowców, dziennikarzy, tych, którzy
osiągnęli sukces i tych, którzy ciągle
borykają się z porażką. To daje niezwykły
kontekst, pozwala spojrzeć na temat
z różnych stron. Praktycznie każdy, kto
funkcjonuje w polskiej branży mody czyta,
lub wie, czym jest Freestyle Voguing. Choć
nie każdy się do tego przyzna. Z jednej
strony staram się pisać tak, by osoby
siedzące w branży znajdywały insiderskie
smaczki. Z drugiej – niemożliwością jest,
żeby rozmawiać z czytelnikiem tylko na
wyrafinowanym poziomie, więc czasem
daję mu przynętę. Mieszam energię.
To koresponduje z moim nastawieniem
życiowym – uwielbiam i ambitne tematy
oraz sztukę wysoką, i tematy przyziemne,
popkulturę. Podziwiam ludzi, którzy zatracają się w skrajności, wtedy powstają
rzeczy najpiękniejsze, największe, jednak
zawsze towarzyszy temu nerwowość.
A ja jednak idę w kierunku satyry, przyjemności, aby przekonać czytelnika, że ten

bardziej wnikliwy i analityczny temat może
być przedstawiony w przystępnej formie.
O: Ale galimatias. A jak PR-owiec ma
funkcjonować w tym świecie?
T: Dziennikarze są zasypywani informacjami prasowymi. Tylko w trakcie naszej
rozmowy dostałem sześć wiadomości, m.in.
o tym, że Ada Fijał została ambasadorką
Loft 37. Informacja prasowa dla PR-owca
jest produktem i jak w każdej branży,
PR-owcy muszą się ze swoim produktem
przebić, czyli sprawić, że albo będzie
wyjątkowy, albo ekscytujący, albo ciekawy, albo przez konkretna relację
z dziennikarzem, mail PR-owca stanie
się dla niego priorytetowy. I właśnie tym
zajmiemy się na warsztatach – tą wyrachowaną stroną mody nastawioną na zysk.
Opowiem, jak stworzyć język i jaką metodę komunikacji obrać, aby zmaksymalizować efekt, który chcemy osiągnąć.
O: A co z budowaniem relacji na linii
PR-owiec-media? Tu się rodzą największe
napięcia.
T: Wróćmy do początków prasy modowej. W dawnych czasach redaktorki
magazynów modowych to były kobiety
z uprzywilejowanych, wyższych sfer. Pisały
dla magazynów i tworzyły prasę modową,
a jednocześnie były klientkami projektantów mody. Dla nich moda z najwyższej
półki nie była egzotyką, tylko częścią
życia. Ta energia się zachwiała. Obecnie
przeciętny dziennikarz w 99 proc. pisze
o rzeczach, które są dla niego nieosiągalne. Stawki w magazynach modowych
są raczej kiepskie. Jeśli nie jest się naczelną lub zastępcą naczelnej, albo nie
posiada się długiego stażu, jest się skazanym na ciągłe lizanie cukierka przez
papierek. Oglądanie high life-u i niemożność korzystania z niego może być frustrująca. Nagle się okazuje, że branża mody
od wewnątrz nie jest taka beztroska, że
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pracuje się dla prestiżowego tytułu, ale
rzeczywistość już taka prestiżowa nie jest.
Dlatego w dziennikarzach często nie ma
chęci doskonalenia się, bo zawsze będą
mieć nad sobą sufit w postaci wydawcy.
Dlatego często dla dziennikarki kontakt
z PR-owcem jest kwestią układu – ja ci
zrobię publikację, a Ty mi, przykładowo,
dasz zniżkę na torebkę.
O: A później obraz mody w polskich
mediach jakby wypaczony...
T: Pokładałem duże nadzieje w „Project
Runway”. Liczyłem, że w programie zostanie pokazana cała pieczołowitość, poświęcenie i kunszt niezbędne do bycia projektantem mody. W zamian dostałem cyrk,
Tomka Ossolińskiego latającego na linie
i tłum uczestników, z których większość to
nawet nie amatorzy, ale dyletanci. Dlatego
wróciłem do oglądania, bo uwielbiam
telewizję, głównie anglojęzycznych produkcji a zwłaszcza brytyjskich – uważam,
że nie ma lepszych na świecie. Polska
tandetność jest w jakiś sposób upokarzająca dla widza, wiec oglądanie polskiej
telewizji jest więc dla mnie głównie
krępujące.

Z lepszych programów, jakie ostatnio
poznałem to angielskie „The Great British
Bake Off”. To jest talent show dla piekarzy
-amatorów, nie ma w tym nuty skandalu.
Ludzie po prostu pieką, a w przerywnikach
otrzymujemy walor edukacyjny – można
przeczytać o wprowadzeniu cukru do
Europy, o tym, jak pieczono chleb w XII w.,
a jak się go piecze teraz. Jak zmieniały się
nawyki żywieniowe i jaki to miało wpływ
na europejskie społeczeństwo. Ogrom
wiedzy przekazuje się w stricte rozrywkowym programie. Niedawno powstała
modowa odsłona tego projektu – „The
Great British Sewing Bee” – dla krawców,
szwaczy-amatorów, którzy szyją w domu.
Wiadomo, że nie jest to moda przez
wielkie M, ale tu dla odmiany można
dowiedzieć się jak wygląda wykrój krawiecki i jaka jest jego historia - temat
bardzo związany z prasą kobiecą, na
czym polega cięcie materiału, jak się go
układa na sylwetce, jak wygląda dostosowanie szablonu do rozmiaru modela, jak
w domowy sposób można naprawiać czy
urozmaicać sieciowe ciuchy. Widzowie
w rozrywkowej formie otrzymali dawkę
wiedzy na temat procesu powstawania
ubrań. Również w Polsce telewizja mogłaby być świetnym medium do przekazywania wiedzy, na temat mody, czy jak
kto woli – ubioru. Niestety, działa
głównie na jej niekorzyść.
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ZNIENAWIDZONE
SFORMUŁOWANIE
ZWIĄZANE Z MODĄ?

„
W tym sezonie!
13

Marcin Świderek, szef działu mody „ELLE”
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Co powinien zawierać press pack?

analizy

autor

Katarzyna Kwiecień
specjalistka ds. wizerunku i brandingu,
autorka bloga babeczkinawybiegu.pl

Jak przygotować wartościowy press pack, który
odpowie na pytania dziennikarzy i zachęci ich do kontaktu z PR managerem? Oto garść praktycznych
wskazówek.

Press pack to zestaw materiałów prasowych
dostępnych na stronie internetowej lub przekazywanych dziennikarzom w formie drukowanej
i na nośnikach elektronicznych. Zawiera
najważniejsze informacje o marce i aktualności
dotyczące nowych kolekcji, sesji zdjęciowych,
wydarzeń czy innych inicjatyw podejmowanych
przez firmę.
5 n i e z b ę d n yc h e l e m e n tów p r es s pac k a

» opis marki
Czyli bazowe informacje na temat marki:
historia firmy, jej twórcy, idea, profil działalności i krótka nota biograficzna projektanta.
Selekcja najbardziej interesujących wiadomości dla przedstawicieli mediów.
» logo
Dziennikarz odwiedza stronę internetową
marki nie tylko w poszukiwaniu tekstów, ale

też materiałów zdjęciowych, grafik i przede
wszystkim logo. Z racji tego, że wykorzystywane jest na różnych nośnikach, oprócz
.jpeg i .png, zamieszcza się je też w formatach .psd (dla Adobe Photoshop) i .psp (dla
programu Corel) oraz .pdf. Jeśli logo marki
ma pojawiać się w druku, potrzebne będzie
też rozszerzenie .tiff. Czy nie wystarczy
jeden typ pliku? Dla zachowania odpowiedniej rozdzielczości i jakości zarówno
w internecie, jak i druku, najlepiej mieć
przygotowaną paczkę z logo zapisanym
w różnych formatach.
» zdjęcia
W kontekście marki z branży mody to
bardzo ważna część press packa. Nowe
kolekcje, relacje z wydarzeń, pokazów,
lookbooki, ale też zdjęcia produktowe
(packshoty) to podstawowe elementy,
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które powinny znaleźć się w press packu.
Fotografie najlepiej zamieszczać w formatach bitowych .jpeg i .png. Obecnie na
popularności zyskuje video, warto więc
zadbać o to, by (jeśli firma posiada takie
materiały) znalazło się w dostępnym dla
dziennikarzy miejscu. Należy też pamiętać
o tym, aby każdy materiał był podpisany.
Nazwa „Fot0042” nie jest użyteczna,
a nawet może wprowadzić w błąd.
Prawidłowy podpis zdjęcia to np. nazwa
marki, nazwa kolekcji, sezon, rok. Dlaczego
jest to istotne? Jeśli dziennikarz przygotowuje zestawienie najważniejszych trendów
sezonu i w swoim artykule zamierza pokazać kolekcje wielu marek, poprzez nieopisane zdjęcie marka może zostać pominięta
lub niepoprawnie podpisana.
» treść
Treści w dziale „Dla mediów” można
podzielić na „newsy” oraz „archiwum”.
Zamieszcza się je w formatach .pdf i .doc.
oraz na stronie www. Każda informacja
w press packu powinna zawierać datę.
W tej części znajdują się też inne publikacje
o marce w mediach. Przed skonstruowaniem
tekstów należy zastanowić się, jak „sprzedać się” w sposób użyteczny i atrakcyjny.
Treści mogą nawiązywać do stylu
komunikacji i wizerunku marki.
» kontak t
Brak danych kontaktowych do PR
Managera lub osoby odpowiedzialnej
za relacje z mediami to podstawowy błąd.
Adres info@firma.pl często kojarzy się
dziennikarzowi z długim czasem oczekiwania na odpowiedź, o ile mail zostanie
wyłowiony spośród wszystkich wiadomości,
które trafiają na ogólną skrzynkę mailową.
Warto przyjrzeć się podstronie spółki LPP:
zawiera wszystkie potrzebne treści i grafiki
dotyczące firmy, ale też poszczególnych
marek wchodzących w jej skład, jak i adres
e-mail oraz numer telefonu do każdego PR
Managera i osoby pełniącej obowiązki
rzecznika prasowego.
g dz i e j eszc z e z n a j d ę m a r k ę ?

Odniesienie do mediów społecznościowych
może być zawarte w press packu albo w innym
widocznym miejscu na stronie internetowej. Dziś
na porządku dziennym jest to, że dziennikarz
poszukuje dodatkowych informacji na firmowym

blogu, Instagramie, Facebooku, Twitterze,
Snapchacie, YouTube i Pintereście.

analizy

m i e j s c e p r es s pac k a

Jaką drogę przebywa przedstawiciel
mediów próbujący znaleźć na stronie
internetowej informacje o firmie?
Przygotowanie zestawu materiałów to nie
wszystko. Trzeba go jeszcze umieścić tam,
gdzie jest łatwo dostępny. W internecie
potrzebne treści można znaleźć w ułamku
sekundy, więc pewnym jest, że dziennikarz
nie spędzi pół dnia na „przeklikiwaniu się”
przez kolejne podstrony, a raczej przejdzie
na stronę konkurencji, gdzie dział „dla prasy”
jest w widocznym miejscu. Jeśli na stronie
internetowej firmy nie ma przestrzeni przeznaczonej dla press packów, można linkować
do dedykowanych plików na zewnętrznych
serwisach przechowujących je w tzw. chmurze, np. Dropbox czy Dysk Google.
Media to jedna z grup odbiorców marki,
nie mniej istotna niż jej klienci i partnerzy.
Użyteczny i ciekawy press pack zwiększy
prawdopodobieństwo uzyskania większej
liczby publikacji, będzie wyrazem profesjonalnego podejścia do dziennikarzy i elementem
budowania dobrych relacji z mediami.

_
p r z y k ł a dy p r es s pac ków

( n a z y wa n yc h

t e ż p r es s k i ta m i )

Elle: ellemediakit.com
Adidas: news.adidas.com/PL
Burberry: burberryplc.com/media_centre
LPP: lppsa.com/dla-mediow
Puma: about.puma.com/en/newsroom/
press-kit
Levi Strauss & Co: levistrauss.com/
press-center/
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„
Isn't it time you got
an Oscar?
Oscar de la Renta

Ulubione hasło reklamowe Eweliny Dziewieli,
szefowej działu mody „Harper’s Bazaar”
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Co to jest tone of voice?

analizy

autor

Katarzyna Kwiecień
specjalistka ds. wizerunku i brandingu,
autorka bloga babeczkinawybiegu.pl

Maya Angelou, afroamerykańska pisarka, powiedziała kiedyś: „Ludzie nie zawsze pamiętają co do
nich powiedziałeś albo co zrobiłeś, ale będą pamiętać, jak sprawiłeś, że się poczuli”. W tym zdaniu
zawarta jest istota tone of voice.
to n ko m u n i k ac j i

Tone of voice to unikalny sposób komunikacji
(ton) z odbiorcami marki. Osadzony jest w jej
tożsamości i staje się nośnikiem wartości, które
ma do przekazania. Stanowi odpowiedź na
pytanie: jak? mówimy, piszemy i rozmawiamy
z grupami docelowymi. Dotyczy wyboru
języka, słownictwa, częstotliwości kontaktu
i kanałów komunikacji. Tone of voice powinno
opierać się na głównym przekazie (key message) marki. 5 kwestii, na które trzeba zwrócić
uwagę projektując tone of voice: nacechowanie, struktura, oddanie charakteru marki,
esencja marki, emocje i uczucia. Praca nad
tone of voice to nie przygotowywanie tekstów

prasowych, ani utrzymywanie relacji z mediami, lecz wniknięcie do rzeczywistości klientów
marki i dopasowanie do ich języka.
z d e fi n i owa n i e g r u p y d o c e low e j

Podstawą komunikacji jest poznanie grupy
odbiorców. Insighty mogą dać odpowiedź
na pytanie: jacy oni są, czego oczekują, gdzie
bywają, jakich mediów i języka używają?
Na przykład Sinsay to marka skierowana do
nastolatek. Hasło „I’m good but not an angel”
przemawia do buntowniczych przyjaciółek ze
szkolnych ławek, dzielących wspólne zainteresowania muzyką, modą i chłopakami, dlatego
marka stara się utożsamić z nimi przez wartości, używając popularnych wśród młodzieży
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mediów społecznościowych, m. in. Snapchata,
Tumblra i We <3 it. Na jej ton składają się też
charakterystyczne skróty i hashtagi oraz zwroty
z języka angielskiego. Marka szybko odpowiada na komentarze użytkowników, zna ich
problemy i reaguje na bieżące wydarzenia.
Dzięki takiej komunikacji Sinsay wzbudza
zaufanie i zainteresowanie młodych dziewczyn,
a poprzez ciągłe interakcje zacieśnia z nimi
więzi i staje się dobrą kumpelą. Przykład tej
marki pokazuje, że im lepiej określona jest
grupa docelowa, tym łatwiej jest zdefiniować
wyznaczniki tone of voice.
d ba ło ś ć o d e ta l e

Ton komunikacji to też (a może przede wszystkim?) drobiazgi. Antonina Samecka i Klara
Kowtun, twórczynie Risk made in Warsaw
personalizują nawet newsletter. Zamiast standardowego „subskrybuj nas i bądź na bieżąco
z nowościami” dostarczają risky newsów, risky
projektów i to koniecznie w zdaniach z charakterystyczną pokręconą i odwróconą składnią.
Również nazwy produktów („Koci łapki”
– rękawiczki z futerkiem, „Kobieta koc” –
płaszcz, „Furiatka” – szal z futrem), kategorii
(„Ciepło mi”) i kolekcji (Tyrmand) są unikatowe.
Pop-up na stronie internetowej Risk made in
Warsaw zachęcający do zapisania się do
newslettera. Marka komunikuje się z odbiorca
„na Ty” w przyjacielskim tonie.
Zrzut ekranu ze strony Risk made in Warsaw.
Zwróć uwagę na użycie dwóch języków:
polskiego i angielskiego, nazwy produktów
i kategorii, dzięki którym marka kontynuuje
implementację tone of voice.
to n e o f vo i c e o d da j e c h a r a k t e r m a r k i

Marką stawiającą na niezależność i indywidualizm jest Nasty Gal (niegrzeczna dziewczyna,
nazwa inspirowana jest albumem Betty Davis,
funkowej zmysłowej i bezkompromisowej
piosenkarki, której postawa zgodna jest
z wizją kobiecości marki). W książce „Szefowa.
Najseksowniejszy prezes świata” twórczyni
firmy, Sophia Amoruso, pisze:
„(…) ja po prostu traktowałam klientki
jakby były moimi najlepszymi kumpelami.
(…) Drukowałam pokwitowanie i sporządzoną w Photoshopie notatkę:
<<Dziękujemy za dokonanie zakupu
w Nasty Gal Vintage. Mamy nadzieję,

że spodoba ci się tak samo jak nam!>>
Chociaż to <<nam>> oznaczało tylko
mnie. (…) Ubieramy dziewczyny
w najlepszych latach ich życia (…)
Chcę, żebyś wyglądała i czuła się jak
milion dolarów”.

analizy

j a k o p r acować to n ko m u n i k ac j i d l a m a r k i ?

Podsumowując: od czego zacząć konstruowanie tonu komunikacji? Na początku warto
odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:
1. Jakie są najważniejsze wartości marki?
2. Kim jest jej odbiorca? Jak spędza wolny
czas, gdzie pracuje, czy częściej bywa
w kinie, a może na koncertach jazzowych?
(stworzenie persony, modelowej charakterystyki odbiorcy, może być tu użyteczne).
3. Jaką rolę ma pełnić marka w życiu klienta
– nauczyciel, kumpel, autorytet, a może
obiekt uwielbienia?
4. Jakiego rodzaju więź chce zbudować
z odbiorcą?
5. Do czego się odnosi (bieżące wydarzenia, kultura, sport, motywacja)?
6. W której osobie komunikuje się
z odbiorcami?
7. Czy używa formalnego, czy nieformalnego języka?
8. Czy stosuje jakieś ulubione wyrażenia
albo branżowy żargon?
9. Jak zwraca się do odbiorcy: pan/pani,
a może po imieniu?
10. Czy używa wyłącznie języka polskiego?
11. Jaki tryb stosuje w swoich tekstach
najczęściej?
12. Kontaktuje się z odbiorcami jako marka,
czy konkretna osoba, np. Anna z Nasty
Gal?
13. Czy w skali tzw. mikrotreści (wyrażenia:
zapisz się do newslettera, historia firmy,
przejdź do strony głównej, dodaj do koszyka) może wpleść brand voice?
W tone of voice istotne jest przekazanie charakteru marki i bycie częścią życia odbiorcy,
wejście w interakcję z nim. Odpowiedzi na
powyższe pytania pozwolą określić potrzeby
odbiorcy, dopasować ton głosu marki i wypracować jej spójny, wyrazisty styl.
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JAK PISAĆ
O MODZIE?
Trzy wskazówki od Karoliny Sulej

„
Obrazowo – żeby czytający mógł wyobrazić sobie,
co opisujesz. Tutaj trzeba zaprząść konkretną wiedzę o tkaninach, krojach, historii stroju i delikatność, oryginalność pioóra,
żeby nie wychodziły opisy w stylu – „Sukienka baby doll,
seksowna, kobieca, różowawa”.
Po drugie - w kontekście. Moda to sztuka, ekonomia, obyczaj,
narzędzie komunikacji. Trzeba zapytać ubranie o te wszystkie aspekty, a potem zastanowić się, gdzie, kiedy, kto i dlaczego. Innymi słowy, stosować się do wszelkich zasad dobrego, naukowego studium przypadku, a potem wysnuć
ogólnie wnioski. Po trzecie – szukać dla mody nowych miejsc
i form.
Reportaż o modzie – czemu nie? Pogłębione wywiady
z ludźmi mody, nie tylko o ubraniach – jasne! Fashion studies
w czasopiśmie naukowym – tak!

Karolina Sulej, doktorantka IKP UW, autorka książki „Modni. Od Arkadiusa do Zienia”.
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Brand journalism uratuje PR

analizy

autor

Rafał Stanowski
dyrektor pr szkoły artystycznego projektowania ubioru
w krakowie ( krakowskie szkoły artystyczne) oraz
cracow fashion week, label manager w dressap

Robert Phillips w swojej książce wieszczy, że „PR is
dead”. Można z tym polemizować, ale jedno jest
pewne – tradycyjne środki piarowe tracą moc.
Na szczęście wynaleziono rozwiązanie. Nazywa się
brand journalism. Oto jego znakomite przykłady.
25

analizy

o co c h o dz i ?

W skrócie o implementację środków, którymi
posługują się dziennikarze do działań PR. Niby
nic nowego, bo przecież piarowcy od dawna
z tego korzystają. Tu jednak chodzi o coś
więcej, o kompleksowe działania, które sprawiają, że piarowiec przybiera kostium dziennikarza i podejmuje taką aktywność, by nie tylko
promować, ale przede wszystkim zainteresować
i pozyskać zaufanie odbiorcy.
j a k to z ro b i ć ?

Paradoksalnie środki są proste, dobrze znane
odbiorcom XXI wieku, wychowanym w medialnym przekazie. W uproszczeniu chodzi
o to, by naśladować sposób komunikacji
wykorzystywany przez media w działaniach
PR. Dlaczego? Bo o ile możemy mówić
o kryzysie tradycyjnych form reklamy, wobec
których odbiorca staje się coraz bardziej
obojętny, to media nadal mają wpływ na
zachowania konsumentów. W skrócie – pełnią
funkcję selekcjonerów, którzy otwierają drzwi
do serc i umysłów odbiorców.
Problem nie kryje się więc w „jak”, ale
w „jak to zrobić dobrze”. Dlatego wybrałem
kilka przykładów, które pokazują, że zrobiony
z głową brand journalism potrafi czynić prawdziwe cuda – także (a może zwłaszcza)
w branży mody.
the edit

Sklep Net-a-porter osiągnął globalny sukces
w dużej mierze dzięki wprowadzeniu koncepcji

„dziennikarskiej”. Konstrukcja strony internetowej nie przypomina typowego sklepu online,
co raczej magazyn zajmujący się szeroko
rozumianą tematyką związaną ze światem
fashion. Podkreśla to tworzony przez N-a-p
„The Edit” – magazyn poświęcony modzie,
który wyglądem nie odbiega od „Vogue’a”
czy „Elle”. Na kilkudziesięciu stronach znajdziemy opis trendów, sesje zdjęciowe, wywiady
(w najnowszym – z Kasią Struss, a uzupełniają
go fotografie Chrisa Collsa), teksty na tematy
urody i podróży. W ten sposób N-a-p ucieka
od sklepowego wizerunku, a przy okazji – co
szczególnie ważne dla marek, które sprzedaje
– wytycza nowe trendy. Od 2014 roku N-a-p
wydaje też sześć razy do roku papierowy
magazyn „Porter”, którego nakład wynosi 400
tys. egz. i dociera do 60 krajów (również
do Polski).
n ow n es s

Miła dla oka strona z filmami o modzie
i kulturze – tak wygląda „Nowness”.
Można tu znaleźć wideo na temat art&fashion,
fashion&beauty, jedzenia, podróży czy muzyki.
Nie jest to jednak zwykły portal zajmujący
się najbardziej gorącymi dziś aktywnościami,
ale przedłużenie LVMH, czyli koncernu Louis
Vuitton Moët Hennessy. Nagradzane kilkakrotnie medium to nic innego jak znakomita forma
brand journalismu. Co ciekawe, francuski
koncern nie podpisuje się oficjalnie pod tym
projektem, nagroda dla tego, komu uda się
znaleźć na stronie informacje o tym, do kogo
należy „Nowness”. Nie da się jednak ukryć,
że portal robi świetną robotę i wspiera LVMH,
wykorzystując nowe technologie.
_
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Nie ogranicza się tylko do treści dotyczących
swojego koncernu. Jeśli ktoś ma ochotę się tu
pokazać, proszę bardzo – ale trzeba zapłacić.
kinfolk

W tym przypadku mamy do czynienia z nieco
odwrotnym działaniem, które jednak można
dołączyć do teczki z adnotacją „brand journalism”. „Kinfolk” to amerykański magazyn
wydawany w Portland – w sumie kilkadziesiąt
stron poświęconych modzie, sztuce, kuchni,
designowi czy trendom. Wydawcą jest agencja
Ouur, która zajmuje się oprócz tego działaniami kreatywnymi, w tym modą - posiada własną
kolekcję modową. Nie oznacza
to jednak, że ubrania sygnowane przez Ouur
dominują na stronach „Kinfolk”. Wprost przeciwnie, product placement jest niezwykle
subtelny, ogranicza się np. do reklamy otwierającej magazyn i udziału marki w sesjach (gdzie
pojawiają się też ubrania Acne czy Adidasa).
Dzięki temu „Kinfolk” nie zdewaluował swojej
marki i nadal jest biblią dla trendsetterów,
a przy okazji wzmacnia wizerunek agencji.
Pokazuje też, że dzisiaj szansę na sukces dają
tylko wielopoziomowe projekty. W takich
działaniach Ouur jest prawdziwym guuru.
*ac n e

journalism. Jego sztandarowym przykładem
był „Acne Paper”, wydawany dwa razy do roku
od 2005 do 2013, dopracowany wizualnie
magazyn poświęcony nie tyle Acne Studios,
co aktywnościom, z którymi marka i jej odbiorcy chcieli być kojarzeni. Publikowano tu materiały dotyczące sztuki, designu, architektury
czy kultury. Lista autorów i współpracowników
była imponująca: Noam Chomsky, Tilda
Swinton, Carine Roitfeld czy Mario Testino.
Dlaczego piszę o „Acne Paper”, choć jego
misja się zakończyła? Dlatego, że brand
journalism, w przeciwieństwie do dziennikarstwa, zakłada pewną okresowość. Acne,
wydając magazyn, osiągnęło PR-owy cel
– pokazało że jest marką, która tworzy trendy,
Mam nadzieję, że przekonałem Was, że warto
inwestować w brand journalism – pod czym
podpisuję się jako człowiek z 15-letnim stażem
dziennikarskim.

pa p e r

Szwedzka marka słynie z niestandardowych
koncepcji. Choć została założona dopiero
w 1997 roku, już zdobyła status kultowej
i wyjątkowo pożądanej (czekamy na pierwszy
polski butik!). Udało się to dzięki inteligentnej
taktyce, która wykorzystywała m.in, brand
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NAJPOPULARNIEJSZA
FRAZA NA ELLE.PL?

„
Trendy wiosna lato 2016
Marta Kowalska, redaktor prowadząca serwisu ELLE.pl
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Jak mówić i pisać o modzie?
Trendy w komunikacji na 2016 rok

analizy

autor

Olka Kaźmierczak
założycielka kolektywu pop up grupa, akademii
fashion pr talks i autorka pierwszego w polsce
bloga o pr -ze mody fashionprgirl.pl

Szybciej, normalniej, inaczej, obrazkowo i poważniej.
Oto 5 trendów w komunikacji mody na 2016 r.
30

n owa p e rs p e k t y wa

Wraz z rozwojem internetu upadła demograficzna perspektywa postrzegania konsumenta.
Nie pomaga w budowaniu komunikatu określenie, gdzie mieszka nasz odbiorca i ile wiosen
spędził na tym świecie. Projektując strategię
myślimy o jego stylu życia, przyjaciołach
i sposobie spędzania wolnego czasu.
Czy na śniadanie je parówki z białym
chlebem, czy może owsiankę z nasionami chia?
Popołudnie spędza w czterech ścianach biura,
czy w modnej knajpie sącząc lokalnie tłoczony
sok? Nowym wiekiem jest mapa nastroju,
nowym miejscem zamieszkania stan ducha.
To koniec grup od-do. Dowodem niech będzie
nowy nurt magazynów „specjalistycznych”,
patrz: „Puss puss” dla miłośniczek mody
i kotów, „Fathers” dla świadomych ojców,
„PRIDE” dla grupy LGTB, czy też kolekcje
projektowane pod daną kulturę i wyznanie.
a rt d i r e c to r

W 2015 roku mówiliśmy o historiach obrazkowych, w 2016 potrzebny jest nam ktoś, kto
przełoży strategię komunikacji marki na język
wizualny. Mowa tu o projektancie graficznym
lub lepiej, Art Directorze, czyli osobie, która
myśli sekwencjami obrazów i potrafi utrzymać
komunikaty wizualne marki w jednym, niepodrabialnym stylu. Obraz nie tylko jest wart tysiąca
słów, ale i sprzedaje. Gdy Sophia Amouruso
(Nasty Gal) nie może sprzedać danego modelu
sukienki, zmienia modelkę na ładniejszą i od
nowa robi sesję zdjęciową. Gucci przed
upadkiem uchronił nowy dyrektor kreatywny,
Alessandro Michele. Wystarczyło wziąć
obciachowy monogram, przekroczyć granicę
kiczu (nałożyć nań print w kwiaty), a następnie
osadzić całość w estetyce lat 80. Rezultat?
Założę się, że rok temu nie spojrzelibyście w
kierunku Gucciego, a dziś wzdychacie do
ostatniej kampanii marki

i niebieski?”). W kontrze do RTM-u i pościgiem
za byciem „na czasie” (szczególnie dotkliwym
w modzie, która z sześcioma wejściami kolekcji
rocznie zdaje się biec za własnym ogonem)
rośnie popularność albumów kolekcjonerskich,
miejsc bez wifi czy magazynów pokroju
„Delayed Gratification”, w którym wydarzenia
analizowane są wstecz. Między nauką obsługi
Snapchata i Periscope zastanawiamy się, jak
porozmawiać z konsumentem w tak zwanym
realu.

analizy

normalnie

2016 rok będzie czasem normalności, prawdziwości i bycia sobą. To jedno z największych
wyzwań dla branży mody, która z założenia
wyklucza, dzieli i piętnuje. Choć można powiedzieć, że pierwszy krok za nami (popularność
normcore, street fashion, silver tsunami), nadal
Baddie Winkle po kampanii dla Dimepiece
mówi, że reklamowane przez nią samą stroje
kąpielowe są skrojone na jedenastolatkę.
Oznacza to, że moda wciąż więcej mówi niż
robi. I czas w tym względzie na zmiany. Niech
komunikacja idzie za realnymi czynami, a nie
realne czyny za komunikacją. Koniec ściemy.
p owa ż n i e

Polskie marki modowe coraz chętniej spoglądają w kierunku specjalistów z branży PR.
W pozytywną zmianę inwestowane są chęci
i budżety dużych i średnich przedsiębiorstw.
Z pomocą PR-u przekłada się cele biznesowe
firmy na cele komunikacyjne marki. To miłe
przejście od powierzchownego postrzegania
public relations do traktowania go jako pełnoprawnej funkcji zarządzania firmą. Pierwsze
rezultaty? Rebrandingi branżowych dinozaurów
i wytyczanie im nowych ścieżek w krętej
drodze prowadzącej do konsumenta. Wizja
na przyszłość? Mówienie i myślenie o polskim
biznesie mody poważniej.

r e a l t i m e vs . d e l ay e d g r at i fi c at i o n

Real Time Marketing polega na byciu w stanie
ciągłej gotowości i szybkim reagowaniu
na bieżące wydarzenia. W kontekście mody
w ubiegłym roku świetnie ograno „aferę” złotej
(niebieskiej?) sukienki. Popularność ukuła na
niej m.in. Armia Zbawienia ze świetną kampanią społeczną dotyczącą przemocy wobec
kobiet („Dlaczego tak trudno zobaczyć żółty
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TRZY MODNE SŁOWA
NA 2016 R. WEDŁUG
INY LEKIEWICZ

„

Art direction – czas, by firmy zrozumiały, że dobry art director potrafi poprawić wizerunek i komunikację marki.
Techniczny – jedwab i kaszmir. Coraz częściej obecne
na rynku.
Vintage – dzięki kolekcjom domu mody GUCCI.

Ina Lekiewicz, art director, stylistka, dziennikarz mody.
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O FASHION PR TALKS
Fashion PR Talks to specjalistyczne wykłady i warsztaty kształcące
w dziedzinie PR-u mody. W programie Fashion PR Talks znalazły się
m.in. tworzenie strategii marki modowej, Język PR-u mody, Art
Direction czy prognozowanie trendów.
Mentorami Fashion PR Talks zostały takie postaci z branży mody,
jak Ina Lekiewicz, Art Director współpracująca z takimi magazynami jak „Vogue”, „L’Officiel” czy „Harper’s Bazaar”; Ania Wiącek,
dyrektor ds. PR w Pringle of Scotland, a wcześniej Head of Press
marki Vivienne Westwood czy Sue Seel, brytyjska strateżka mająca
w portfolio Lily Allen i marki z portfela Arcadia Group (Agent
Provocateur, Chopard i Jean Paul Gaultier).
Regularne spotkania z aktywnymi zawodowo mentorami mają pomóc słuchaczom Fashion PR Talks zrozumieć rolę i istotę komunikacji
w branży mody, a także nauczyć wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Spotkania pod szyldem Fashion PR Talks skierowane są do przedsiębiorców, PR-owców oraz studentów kierunków
związanych z komunikacją.
Ambicją Fashion PR Talks jest nie tylko kształcenie profesjonalistów
spełniających międzynarodowe standardy, ale też traktowanie edukacji w modzie jako misji społecznej.
Fashion PR Talks. Specjaliści branży mody.
www.fashionprtalks.pl
info@fashionprtalks.pl
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