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Niniejsza praca identyfikuje kluczowe składniki skutecznych kampanii w ramach PR i marketingu przez
opisanie dowodów na siłę komunikacji wizualnej.
Komunikacja wizualna ma wiele zalet i prawdopodobnie najważniejszą z nich jest zdolność szybszego
przetwarzania informacji. Jest to kluczowe dla połączenia z dzisiejszymi odbiorcami, dlatego też strategia
kampanii PR musi być elegancka i dobrze wykonana, żeby przykuć uwagę odbiorców, lub żeby
komunikować jakość i zdolność poprzez użycie technologii do stworzenia skutecznego i nowoczesnego
języka PR. Fakt, że żyjemy w wizualnym społeczeństwie, a media społecznościowe oraz komunikacja
mobilna promują każdego rodzaju środki wizualne można łatwo zaobserwować. Został też on szeroko
uznany przez zarządzających komunikacją w całej Europie.
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This paper identifying the key components of effective campaigns inside PR and marketing landscape by
describing the evidence for the power of visual communication. 
Visual communication has many advantages and arguably the most important on is the ability to process
information faster. It's essential for connecting with audiences today, therefor, PR campaigns strategy has
to be elegant and well executed to capture and keep viewers' attention or communicate quality and
capability by using technologies to craft successful modern PR language. The fact that we live in a visual
society and social media and mobile communication boost all types of visuals is clearly observable and
broadly recognised by communication managers around the Europe.
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Biorąc pod uwagę, że jak obliczono, czas skupienia uwagi człowieka trwa
8 sekund, specjalistom od marketingu coraz trudniej jest przyciągnąć uwa-
gę widzów. Kwestia krótkiego skupienia uwagi w połączeniu z różnorodno-
ścią tworzonej treści stawia poważne wyzwania przed praktykami marke-
tingu i public relations. Zatem, nie jest niespodzianką fakt, że coraz więk-
sza liczba specjalistów od marketingu zwraca się ku komunikacji wizualnej
w swojej pracy. 

Komunikacja wizualna ma wiele zalet i można dowodzić, że najważniej-
szą z nich jest zdolność szybszego przetwarzania informacji. W rzeczy sa-
mej, ludzie przetwarzają wizualne bodźce 60,000 razy szybciej niż prosty
tekst.1 Trzeba jednak tu zauważyć, że to nie zawsze musi być poprawna in-
formacja. Jest tak, ponieważ wizualne materiały są bardziej podatne na in-
terpretację, niż zwyczajny tekst. 

Chociaż przekazanie poprawnej informacji jest istotne w marketingu,
a zwłaszcza w public relations, głównym celem jest zwiększenie uwagi od-
biorców lub konsumentów. Biorąc pod uwagę, że artykuły z treścią wizual-
ną mają 94% więcej odsłon, nie ma wątpliwości, że materiały wizualne są
drogą do przodu dla uczestników komunikacji. 

Więc czym jest wizualna płynność i jak można ją osiągnąć? Przed odsło-
nięciem potencjalnych pomysłów w nowoczesnej komunikacji wizualnej, po-
winniśmy zaprezentować następujący zestaw danych:2

63% konsumentów na świecie jest kinestetami (to znaczy, że preferują
naukę w praktyce, włączając w to informację wizualną i dźwiękową,
w przeciwieństwie do danych prezentowanych jedynie na piśmie). 
Czas trwania ludzkiego skupienia to teraz 8 sekund. 
Materiały wizualne są przetwarzane 60,000 razy szybciej niż tekst (co
znaczy, że materiał wizualny jest wart 60,000 słów). 
40% ludzi lepiej reaguje na informacje wizualne niż na tekst pisany. 
Kolorowe materiały wizualne zwiększają liczbę czytelników o 80%. 
Jedna minuta filmu jest silniejsza niż 1.8 miliona słów. 
Multimedia dodają uczucia do faktów. 
Smartfony stworzyły multimedialnych ekspertów. 
Wizualny iloraz inteligencji jest najszybciej rosnącym rodzajem inteli-
gencji. 
Do roku 2018 komunikacja będzie w 84% wizualna. 
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Z definicji komunikacja wizualna graficznie przedstawia informację, że-
by efektywnie tworzyć znaczenie. Kiedy trzeba, w ograniczonym zakresie
używa się tekstu. Komunikacja wizualna może obejmować różnorodną ga-
mę mediów wizualnych, włącznie z interakcją, ikonografią, animacjami, ilu-
stracjami, wzorem graficznym, typografią, wizualizacją danych. Komunika-
cja wizualna także zgłębia koncepcję, że wiadomość wizualna3 towarzyszą-
ca tekstowi ma większą moc informowania, edukowania lub przekonywania
osoby lub widowni. 

W czasach eksplozji internetowego marketingu video oraz popularyzacji
szybkiego i łatwego udostępniania treści poprzez kanały mediów społeczno-
ściowych, komunikacja wizualna stała się głównym sposobem na zaangażo-
wanie dzisiejszych odbiorców. Prędkość z jaką wzrasta popularność mate-
riałów wizualnych może przyprawić o zawrót głowy: do stycznia 2017, jak
donosi Venngage4, w badaniu obejmującym ponad 300 specjalistów od mar-
ketingu 53% powiedziało, że materiał wizualny stanowi 91–100% publiko-
wanych przez nich treści. Jednak nadal jest pewien problem. 

Wielu specjalistów od marketingu nie wybiera najbardziej efektywnego
zastosowania treści wizualnej. 35% uczestników badania powiedziało, że
najczęściej używają zdjęć z banków zdjęć i co nie jest zaskoczeniem, mniej
niż 8% powiedziało, że te zdjęcia wzbudziły wysokie zaangażowanie. Jaki
stąd wniosek? Jakość twoich zasobów może kampanię pogrążyć lub przy-
nieść jej sukces. Dzisiejsi klienci nie zadowolą się jakimikolwiek materiała-
mi. Chcą połączenia jakości i autentyczności, które komunikują o tym dla-
czego warto zwrócić uwagę na jakąś markę. 

Przyciąganie uwagi oznacza minimalizowanie tekstu

Pierwszym krokiem do przyciągania uwagi — tworzenia atrakcyjnego
zasobu wizualnego — jest minimalizacja tekstu. Błyskotliwa treść wizualna
przebija się przez zbędne wypełniacze i zmierza prosto do celu. Takie zaso-
by maja też większy potencjał do bycia udostępnianymi, ponieważ użytkow-
nicy mediów społecznościowych mogą je szybciej przyswoić i rozpowszech-
nić. Dobrą wiadomością jest fakt, że pomimo ciągłego spadku skupienia,
materiały wizualne potrafią przykuć ludzką uwagę na dłużej niż 8 sekund. 
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Nie tylko oglądamy średnio przez 8,4 minuty dziennie filmy na
YouTube, ale też dwie trzecie oglądających filmy marketingowe nadal
ogląda po 30 sekundach — co oznacza znaczące przedłużenie skupienia
uwagi. Kampanie interaktywne wydłużyły czas jaki widzowie spędzają
na oglądaniu reklam przed rozpoczęciem filmu o 44 sekundy, a interak-
tywny film przyniósł nadzwyczajny 591% wzrost aktywności użytkowni-
ków, w porównaniu do standardowych reklam poprzedzających wyświe-
tlenie filmu. 

Specjaliści od marketingu już podążyli za rewolucją komunikacji wizual-
nej i to zmieniło sposób w jaki oni nawiązują interakcję ze swoimi odbiorca-
mi. Jednak osoby pracujące w PR zostali w tyle a nigdy nie było ważniejsze-
go momentu, żeby nadrobić zaległości. 

W 2015 roku jedynie 42% komunikatów prasowych zawierało multime-
dia. Oznacza to wzrost o 14% od 2013 roku, ale jest to nadal zbyt powolna
zmiana, gdy weźmiemy pod uwagę jak skuteczne są materiały wizualne. 

Dodanie obrazów do komunikatu prasowego zwiększa ilość odsłon 1,4
raza, natomiast dodanie materiału wideo zwiększa oglądalność 2,8 raza. Za-
tem, nie powinno dziwić, że 68% ze 100 najczęściej oglądanych komunika-
tów prasowych w 2015 roku zawierało multimedia. Materiały wizualne
sprawiają, że rośnie prawdopodobieństwo, że odbiorcy udostępnią je innym,
a także tego, że podchwyci je prasa. 

Żaden komunikat prasowy nie może być efektywny bez wzięcia pod uwa-
gę docelowych odbiorców. Praktycy PR będą mieli różnorodną gamę me-
diów na wyciągnięcie palca, od infografik, po VR oraz doświadczenia inte-
raktywne. Jednakże, muszą wiedzieć jakie rodzaje mediów ich odbiorcy naj-
chętniej skonsumują. Dla przykładu, odbiorcy z pokolenia millenialsów pre-
ferują materiały wizualne nadające się do mediów społecznościowych, poda-
ne w łatwych do przetrawienia porcjach. Ponadto trzeba zoptymalizować
swoje media dla danych urządzeń, biorąc pod uwagę docelową grupę wieko-
wą. Podczas gdy ludzie z pokolenia powojennego wyżu demograficznego na-
dal wolą używać komputerów stacjonarnych i laptopów, 25% osób z pokole-
nia millenialsów w pierwszym rzędzie używa urządzeń mobilnych do prze-
glądania treści. Jednak sześciu z dziesięciu członków obu grup dzieli się tre-
ścią na Facebooku, tak więc optymalizacja pod media społecznościowe jest
niezbędna. 
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Drugi i najbardziej istotny krok 
— zawrzyj co najmniej dwa rodzaje mediów 

Im więcej obrazów zawrzesz w swoim komunikacie prasowym, tym wię-
cej zaangażowania on osiągnie. W rzeczy samej, komunikaty z 6 obrazami
zostały obejrzane 2,4 raza więcej niż komunikaty ograniczające się do tek-
stu. Komunikaty zawierające materiał filmowy cieszyły się jeszcze większą
popularnością.5

Różnorodny wachlarz mediów jest bardziej istotny dla sukcesu komuni-
katu prasowego niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy dodasz nie tylko obrazy,
ale także ruchome grafiki, filmy, wykresy oraz linki do interaktywnych do-
świadczeń, odbiorcy mogą wybrać w jaki sposób nawiązać interakcję z infor-
macją i często w rezultacie zaangażują się na wielu platformach. 

Nagrania wideo i ruchome grafiki mają potencjał do wyróżnienia twoich
komunikatów, ponieważ chociaż są one wysoce popularne wśród odbiorców,
stopień zastosowania nagrań wideo w komunikatach prasowych pozostaje
bardzo niski na poziomie tylko 2%. Po krótce, używanie różnych mediów
wysyła wiadomość, że twoja firma jest sprawna i myśli do przodu. 

Rodzaje mediów, które można zawrzeć w komunikacie, lub do których
można zamieścić linki: ruchome grafiki, infografiki, mikro-opowiadania, treść
interaktywna, rzeczywistość wirtualna (VR) lub rozszerzona rzeczywistość
(AR), nagrania wideo, wykresy, diagramy oraz tabele, wizualne e-książki. 

Nie ma sensu kreować świetnej treści wizualnej, jeżeli twoi odbiorcy nie
mogą jej obejrzeć. Bardzo istotne jest, żeby twoja komunikacja wizualna by-
ła przyjazna urządzeniom mobilnym i mediom społecznościowym. Pisz na-
główki i notki dość krótkie, żeby nadawały się na Twittera i rozważ użycie
mini infografik, ruchomych grafik oraz GIFów, które są idealne do udostęp-
niania w mediach społecznościowych. 

Materiały zawierające filmy oraz dane dostarczają wartość, 
znaczenie i elastyczność, których konsumenci potrzebują

Na szczęście, łatwo jest nadążyć za zmieniającym się krajobrazem, kie-
dy inwestujesz w awangardowe formy treści takie jak marketing wideo.
W dzisiejszym świecie charakteryzującym się wysokim tempem życia, film
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jest jednym z niewielu rodzajów internetowej treści, który dostarcza warto-
ści, znaczenia i elastyczności, których konsumenci potrzebują, w tym sa-
mym czasie wpisując się w szybki styl życia, którego chcą. 

Jako jedna z najszybciej rosnących i najbardziej pożądanych form komu-
nikacji, film wyróżnia się jako jedna rzecz, której wszyscy specjaliści od
marketingu powinni teraz używać. Dane są kolejnym czynnikiem, który po-
maga określić, czy komunikacja wizualna jest mocna. Rob Brown: „Pojęcie
tego co nadaje się na wiadomość jest coraz bardziej zależne od danych: pro-
gnozy dotyczące liczby wyświetleń filmu są teraz istotnym czynnikiem do
podjęcia decyzji czy w ogóle należy nagrać ten materiał.”6 Co sprawia, że ta
decyzja jest coraz łatwiejsza, to fakt że wyprodukowanie treści wideo stało
się nadzwyczaj łatwe i tanie. Obecnie każdy posiadacz nowoczesnego smart-
fona może nagrać wysokiej jakości film. 

„Dzięki połączeniu wszechobecnego Internetu, aplikacji do nadawania
oraz urządzeń do oglądania i konsumpcji, możemy teraz się komunikować
używając treści wizualnych w czasie rzeczywistym.”

W związku z tym, że konsumpcja mediów skłania się ku treściom o krót-
szej formie i wysokiej zawartości multimediów, sposób w jaki praktycy PR
tworzą, opowiadają i opakowują historie dla marek potrzebuje się dostoso-
wać, żeby odzwierciedlić potrzeby i chęci odbiorców. 

Dla wielu praktyków public relations oznacza to, że trzeba używać wię-
cej obrazowości, filmów i grafik, żeby wspierać bardziej tradycyjne elemen-
ty działalności public relations — należy przyjąć zintegrowane, multime-
dialne podejście do komunikacji — żeby generować korzystne rezultaty po-
krywające się z biznesowymi celami klientów. 

Public relations jako część rewolucji komunikacji wizualnej

Wyniki 11 edycji European Communication Monitor (2017) oferują
wszystkim specjalistom public relations, a w szczególności tym powiązanym
z sektorem technologicznym, wartościowe spostrzeżenia. 

ECM przeprowadziło badanie na grupie 3,378 specjalistów od komuni-
kacji z 50 biorących udział krajów. Jest to najbardziej szczegółowe i wyczer-
pujące wzdłużne badanie w sektorze komunikacji. Dlatego osoby z PR nie
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powinny przegapić okazji, żeby zebrać spostrzeżenia dotyczące wyzwań
i możliwości dla specjalistów od PR zarówno teraz, jak też w przyszłości. Ba-
danie zatytułowane Jak komunikacja strategiczna radzi sobie z wyzwania-
mi wizualizacji, społecznymi botami i hipernowoczesnością, przedstawia kil-
ka kluczowych kwestii, o których specjaliści od PR powinni pomyśleć
w przyszłości.7

Fakt, że żyjemy w wizualnym społeczeństwie i że media społecznościo-
we oraz komunikacja mobilna zwiększają natężenie materiałów wizualnych
wszelkiego rodzaju można łatwo zaobserwować i ten fakt został szeroko za-
uważony przez zarządzających komunikacją. 

Jednakże, 53,3 procent badanych specjalistów ma niskie umiejętności
komunikacji wizualnej — podczas gdy 12,1 procent ma wysokie umiejętno-
ści wizualne. To samo jest prawdziwe w odniesieniu do poziomu organiza-
cyjnego. 

Ponad 80 procent specjalistów wdrożyło standardowe wytyczne dla swo-
jej komunikacji wizualnej. Jednakże, jedynie 36,7 procent wypracowało za-
awansowane wytyczne, a mniej niż 5 procent posiada zaawansowane proce-
sy zarządzania dla komunikacji wizualnej. 

Rysunek 1. Kompetencje specjalistów od komunikacji są niskie 

w prawie wszystkich obszarach komunikacji wizualnej — także w obszarze filmów online oraz infografik

Źródło: European Communication Monitor 2017. 
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Temat botów społecznościowych jest w dużej mierze zaniedbany przez
wielu specjalistów od komunikacji. Jedynie jedna trzecia (35,9%) śledzi de-
batę na temat botów społecznościowych, a 15,9% nie ma zupełnie pojęcia
o temacie. Boty społecznościowe są postrzegane głównie jako zagrożenie dla
debat publicznych i reputacji organizacji. 73,2% uważa, że boty społeczno-
ściowe przedstawiają sobą wyzwania etyczne, podczas gdy czterech z dzie-
sięciu respondentów widzi również możliwości z nimi powiązane. Ponadto,
14,7% badanych organizacji będzie używać botów społecznościowych do
2018. 

Rysunek 2. Uwaga z jaką specjaliści od komunikacji śledzą debatę o botach społecznościowych

Źródło: European Communication Monitor 2017. 

Zdecydowana większość badanych specjalistów (71,5%) obserwuje trans-
formację kulturową w kierunku hipernowoczesnej kultury w swoim kraju,
charakteryzującej się kulturą hiperkonsumpcji, hiperzmiany oraz hiperindy-
widualizmu. Co drugi specjalista od komunikacji (52,3%) potwierdza, że to
już zmieniło komunikację między jego organizacją a interesariuszami. Za-
rządzanie jakością i ciągłe ulepszanie są mniej powszechne w departamen-
tach komunikacji i marketingu, w porównaniu do innych funkcji organiza-
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cyjnych. Jeżeli departamenty komunikacji w ogóle oceniają swoje działanie,
skupiają się głównie na działaniu lub wpływie swojej działalności tworzenia
wiadomości. Wydaje się, że holistyczna analiza porównawcza w odniesieniu
do zewnętrznie uwiarygodnionych standardów jest mniej istotna.

Rysunek 3. Zarządzanie jakością i ciągłe ulepszanie są mniej powszechne w departamentach komunikacji, 
w porównaniu do innych funkcji organizacyjnych

Źródło: European Communication Monitor 2017. 

To czy wzrost popularności materiałów wideo i treści wizualnej jest kla-
rowną zmianą, która zostanie na dłużej, nadal nie jest jasne. Jednakże wy-
daje się że fundamenty PR pozostają stabilne w czasie. Tradycyjna hierar-
chia wartości starych mediów tak naprawdę nie uległa zmianie, a jedynie
została przeformatowana na nowe media. To wszystko sprowadza się do
przyjęcia możliwość, które technologia może zaoferować, oraz do wykorzy-
stania ich w celu ulepszenia oraz wzmocnienia strategii komunikacji (ko-
munikacji wizualnej). 

To, że oczekujemy możliwości konsumowania mediów i dostępu do in-
formacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych smartfonów, wy-
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maga nowych kanałów. Jednakże nowe media nie oznaczają zazwyczaj koń-
ca starszych, a tekst nie zginie, o ile praktycy PR dostosują się do nowocze-
snych języków. 
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