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CELE BADANIA
Rolą Rad Sektorowych jest między innymi jak najlepsze dopasowanie edukacji
do wymagań pracodawców. Dążymy do tego by osoby, wybierające branżę
komunikacji marketingowej jako miejsce swojej pracy, były do niej jak najlepiej
przygotowane.
Edukacja formalna pozostaje jedną z najważniejszych ścieżek przygotowania
zawodowego w Polsce. Dotyczy to także sektora komunikacji marketingowej (SKM).
W związku z poziomem kompetencji wymaganym do pracy w sektorze, szczególną rolę
w przygotowaniu pracowników naszej branży pełni szkolnictwo wyższe.
W procesie dopasowania potrzeb edukacji i podmiotów rynkowych kluczowa jest
efektywna współpraca pomiędzy uczelniami oraz pracodawcami. Dlatego Sektorowa
Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej postanowiła przeprowadzić
badanie dotyczące stanu tej współpracy. W badaniu skupiliśmy się na najważniejszych
aspektach współpracy uczelni i pracodawców, do których zaliczyliśmy:
poziom współpracy
pola współpracy
motywacje do podejmowania współpracy
oczekiwania wobec współpracy
bariery we współpracy
korzyści z kooperacji dla obu stron.
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METODOLOGIA BADANIA
Badanie ankietowe zrealizowano w dniach 8 stycznia - 5 lutego 2021 roku.
Wykorzystano metodę ankiety internetowej (CAWI) na stronie Ogólnopolskiego
Panelu Badawczego "Ariadna".
Do wypełnienia ankiety zostali zaproszeni przedstawiciele dwóch grup.
Pierwsza składała się z pracowników uczelni, które prowadzą kształcenie na
kierunkach lub specjalizacjach związanych z komunikacją marketingową. Drugą
grupę docelową stanowili przedstawiciele firm działających w branży
komunikacji marketingowej np. agencji reklamowych, digitalowych, domów
mediowych.
Ankietę wypełniły łącznie 103 osoby z obydwu grup. Minimalnie liczniej ankietę
wypełnili przedstawiciele uczelni (52 osoby).

METODOLOGIA

Ankieta online (CAWI)

RESPONDENCI
1

Przedstawiciele uczelni oraz
pracodawców sektora SKM

PROFIL DZIAŁALNOŚCI
FIRM

Agencje reklamowe, digitalowe, mediowe,
marketerzy, wydawcy i inne związane
z marketingiem

TERMIN BADANIA

8 stycznia - 5 lutego 2021 r.

LICZEBNOŚĆ PRÓBY

103 osoby

KIM SĄ RESPONDENCI - BIZNES
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Wśród 51 przedstawicieli przedsiębiorstw SKM, którzy wypełnili ankietę,
nieznacznie przeważali mężczyźni (56,8%). Największą grupę stanowili
pracownicy agencji reklamowych (39,2%) oraz domów produkcyjnych
i mediowych (25,5%).

MIEJSCE PRACY - BIZNES
11.8%
11,8%

1

Agencja reklamowa

39.2%
21.6%

21,6%

Dom produkcyjny/mediowy
Reklamodawca

39,2%

Wydawca
2,0%

2%

Inny

25,5%

25.5%

Wykres 1. N=51.

Wśród respondentów z SKM największy był udział specjalistów (25,5%),
jednakże ankietę wypełniali w większości przedstawiciele różnych poziomów
kadry zarządzającej.

STANOWISKO W FIRMIE
Specjalista

23,5%
23,5%

Szef zespołu

21,6%

Menedżer
Właściciel

11,8%

Dyrektor generalny

9,8%
7,8%

Członek zarządu
0
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Wykres 2. N=51.
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KIM SĄ RESPONDENCI - UCZELNIE
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Wśród 52 przedstawicieli uczelni, którzy wypełnili ankietę przeważały
kobiety (55,9%). Zdecydowana większość badanych zatrudniona była na
uczelniach publicznych (73,1%). Prawie połowa uczelni zatrudniających
respondentów prowadziła kształcenie tylko na jednym kierunku lub
specjalizacji związanej z komunikacją marketingową.

RODZAJ UCZELNI
26.9%

1

Uczelnia publiczna

26,9%

Uczelnia niepubliczna

73,1%

73.1%
Wykres 3. N=52.

Ankietę najczęściej wypełniali pracownicy naukowi (np. adiunkci,
profesorowie). Rzadziej niż w przypadku przedstawicieli biznesu na pytania
odpowiadali członkowie kadry kierowniczej. Średni staż pracy ludzi nauki był
wyższy niż w przypadku pracowników SKM.

STANOWISKO NA UCZELNI
Inne

53,8%

Kierownik jednostki
organizacyjnej

25,0%

Dziekan

7,7%

Dyrektor jednostki
organizacyjnej

5,8%

Rektor

3,8%

Prorektor

1,9%

Prodziekan

1,9%
0

Wykres 4. N=52.
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DEKLARACJE WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU

Zdecydowana większość przedstawicieli uczelni (71,2%) twierdzi, że ich uczelnia
współpracuje z biznesem.
Wśród przedstawicieli biznesu deklaracje współpracy z uczelniami i jej braku rozkładają
się po równo (odpowiednio 41,2% i 43,1%).
Część badanych nie miała wiedzy na temat współpracy z przedstawicielami drugiej
grupy uwzględnionej w badaniu.

WSPÓŁPRACA Z DRUGĄ STRONĄ

71%

43%

41%

Uczelnia
Biznes
21%

16%

8%
TAK

NIE

Wykres 5. N=103.
1

NIE WIEM

POWODY BRAKU WSPÓŁPRACY - PERSPEKTYWA
BIZNESU
Najważniejsze bariery powodujące brak współpracy biznesu z uczelniami to trudności
w ocenie wartości takiej współpracy oraz brak zrozumienia wzajemnych potrzeb obu
stron.
W oczach przedstawicieli biznesu z SKM mniejsze znaczenie ma brak
zainteresowania współpracą ze strony uczelni oraz biurokracja.
Barier we współpracy z uczelniami natomiast nie stanowią konflikt interesów oraz
negatywne doświadczenia z dotychczasowej współpracy.

PODOWY BRAKU WSPÓŁPRACY
BIZNESU Z UCZELNIAMI
Trudność w wycenie / określeniu wartości
takiej współpracy

3,36%

Brak zrozumienia potrzeb we współpracy
z uczelniami

3,36%

Brak wiedzy o możliwości współpracy

3,31%

Trudne do pogodzenia potrzeby firm z
programem nauczania

3,09%

Zbyt duża biurokracja i skomplikowane
procedury prawne /administracyjne

2,9%

Brak zainteresowania ze strony uczelni

2,81%
1,95%

Negatywne doświadczenie z przeszłości
Inne

1,68%

Konflikt interesów

1,31%
0

1

2

Wykres 6. N= 22, odpowiedź na skali 1-5
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POZIOM WSPÓŁPRACY

W badaniu zarysowała się asymetria w poziomie współpracy. Uczelnie deklarują
współpracę z większą liczbą partnerów niż biznes. Uczelnie współpracują średnio
z 7,4 partnerami biznesowymi, podczas gdy przedsiębiorstwa SKM współpracują
średnio z 4 uczelniami. 62,2% przedstawicieli uczelni zadeklarowało współpracę
z co najmniej 10 firmami.
Na obserwowaną asymetrię częstotliwości współpracy zapewne wpływa fakt, że to
uczelnie częściej poszukują partnerów biznesowych do realizacji praktyk i staży niż na
odwrót. Ponadto uczelnie mają większy potencjał do współpracy z dużą liczbą
partnerów

LICZBA PARTNERSTW
62,2%

19%
0%

5,4%

Uczelnia

2,7%

Biznes

0%
10,8%
14,3%
5,4%
2,7%

28,6%
28,6%

10,8%
9,5%

Wykres 7. N= 79, odpowiedź na skali 1-10
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POLA WSPÓŁPRACY

Przedstawiciele uczelni deklarowali szerszy zakres współpracy niż biznes. Współpraca
uczelni z biznesem przyjmuje najczęściej charakter:
wykładów gościnnych
programów stażowych
wymiany wiedzy
Przedstawicieli biznesu również wskazali powyższe pola współpracy jako
najpopularniejsze. Według nich współpraca rzadko dotyczy podejmowania programów
badawczych i tworzenia ścieżki dydaktycznej.

RODZAJ PODEJMOWANEJ
WSPÓŁPRACY
71%

Wykłady/ warsztaty gościnne
Programy stażowe

3,67

2,9

Wymiana wiedzy

3,67

2,57

Współtworzenie ścieżki
dydaktycznej

3,59

2,24

Programy badawcze
Inny rodzaj współpracy

3,72

3

3,54

2

1,48

2,86

Wykres 8. N= 79, odpowiedź na skali 1-5

Uczelnia
Biznes
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OCENA WSPÓŁPRACY

Zarówno środowisko uczelni, jak i przedstawiciele biznesu pozytywnie
oceniają dotychczasową współpracę. W badaniu ponad 70% respondentów z obu
grup oceniło współpracę dobrze lub bardzo dobrze.
Zła ocena współpracy pojawiła się wyłącznie wśród przedstawicieli biznesu.
Należy także zauważyć, że spośród 58 respondentów nikt nie ocenił współpracy bardzo
źle.

OCENA WSPÓŁPRACY
67%

49%

Uczelnia
29%

24%

Biznes

22%

5%

5%
0%

BARDZO
DOBRZE

DOBRZE

ANI ŹLE, ANI
DOBRZE

Wykres 9. N= 79.
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KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY - BIZNES

Przedstawiciele branży komunikacji marketingowej za największe korzyści
ze współpracy z uczelniami uważają możliwość rekrutacji studentów na praktyki,
podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz korzystania z wiedzy eksperckiej
pracowników naukowych. Postrzegane przez biznes korzyści dla branży płyną głównie
z potencjału intelektualnego uczelni i jej funkcji dydaktycznych niż naukowych
(np. udziału w badaniach lub dostępu do infrastruktury).

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY - BIZNES

Rekrutacja studentów odbywających praktyki

3,7

Podnoszenie kwalifikacji pracowników przez
współorganizowanie specjalistycznych kursów, studiów
podyplomowych lub kierunków studiów

3,5

Korzystanie z zasobów intelektualnych pracowników
akademickich

3,3

Wpływ na kierunek i dostęp do badań naukowych

2,9

Inne

2,7

Korzystanie z infrastruktury i zaplecza badawczego uczelni

2,7
0

1

2

Wykres 10. N= 51, odpowiedź na skali 1-5
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KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY - UCZELNIE

Przedstawiciele uczelni dostrzegają szereg korzyści płynących ze współpracy
z biznesem. Ogólnie ich ocena korzyści ze współpracy jest wyższa niż wśród
przedstawicieli SKM. Jednocześnie ludzie nauki nie różnicują stopnia użyteczności
korzyści płynących ze współpracy z biznesem. Każdą z nich postrzegają jako bardzo
cenną, chociaż poprawa jakości kształcenia jawi się jak najmniej cenna.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY - UCZELNIE
Tworzenie na uczelni centrów badań, upowszechnienie
nowych osiągnięć i zdobyczy naukowych

4,33

Tworzenie dualnych programów nauczania
(teoretyczno-praktycznych)

4,33

Projektowanie kierunków pod zawody i kompetencje
przyszłości

4,33

Pozyskiwanie funduszy na badania, rozwój i edukację

4,31

Dostosowywanie programów dydaktycznych do
oczekiwań biznesu

4,31

Rozwój przedsiębiorczości uczelni, zwiększenie
mobilności kadry

4,29

Pozyskiwanie specjalistów-praktyków, wymiana
wiedzy i doświadczeń

4,27

Korzystanie z zasobów technologicznych i
intelektualnych partnerów

4,23
4,10

Poprawa jakości kształcenia
Inne

1,96
0

1

2

3

Wykres 11. N= 52, odpowiedź na skali 1-5
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BARIERY WSPÓŁPRACY

Przedstawiciele uczelni oceniają, że bariery w prowadzeniu współpracy są
poważniejsze niż w oczach ludzi biznesu. Z perspektywy uczelni największą przeszkodą
we współpracy jest biurokracja, a także brak zrozumienia potrzeb drugiej strony.
Przedstawiciele biznesu również postrzegają trudności biurokratyczne za istotną
barierę współpracy, chociaż za ważniejszą uznają brak wiedzy o możliwości
współpracy.

BARIERY WSPÓŁPRACY

Zbyt duża biurokracja
i skomplikowane
71%
procedury prawne /administracyjne

3,4

Brak zrozumienia potrzeb drugiej strony

3,2

Brak zainteresowania drugiej strony

3,2

Trudność w wycenie / określeniu wartości
takiej współpracy 0

3,6

3,2

Negatywne doświadczenie z przeszłości

2,1

Konflikt interesów

1,4

3,6

2,9

2,7

2

Uczelnia
Biznes

3,3

3

Brak wiedzy o możliwości współpracy/ brak
znajomości modeli i wzorców współpracy

Inne

3,6

3,4

Trudne do pogodzenia potrzeb firm z programem
nauczania / tokiem nauczania akademickiego

4,1

2,3

Wykres 12. N= 103, odpowiedź na skali 1-5

OCZEKIWANIA WOBEC WSPÓŁPRACY - UCZELNIE

Przedstawiciele uczelni od współpracy z biznesem oczekują przede wszystkim
systemu praktyk studenckich oraz wsparcia finansowego projektów
badawczych. W najmniejszym stopniu oczekują dzielenia się przez biznes swoim
kapitałem intelektualnym poprzez zaangażowanie praktyków w dydaktykę uczelnianą
lub szkolenia dla pracowników naukowych.

OCZEKIWANIA WOBEC WSPÓŁPRACY UCZELNIE
Systemu bezpłatnych / płatnych praktyk
studentów w firmach

4,5

Wsparcia finansowego projektów badawczych

4,4

Dofinansowania do badań własnych/ programów
innowacyjnych

4,3

Współtworzenia kierunków sponsorowanych/
stypendialnych

4,2

Tworzenia dedykowanych programów nauczania/
wydarzeń naukowych

4,2

Tworzenia klastrów, spin offów, inkubatorów
przedsiębiorczości

4,1

Większego zaangażowania praktyków w dydaktykę
na uczelniach

3,9

Szkolenia pracowników naukowych przez praktyków
z biznesu

3,8

Inne

4,10

2,3
0

1

1,96

2

3

Wykres 13. N= 52, odpowiedź na skali 1-5
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OCZEKIWANIA WOBEC WSPÓŁPRACY - BIZNES

Poziom oczekiwań przedstawicieli biznesu wobec współpracy jest niższy niż wśród
pracowników uczelni. Biznes od współpracy oczekuje przede wszystkim pozyskania
pracowników z wyższymi kwalifikacjami, wpływu na dopasowywanie programu
kształcenia do swoich potrzeb oraz pozycjonowania ekspertów branżowych przez
udział w gościnnych wykładach.
W znacznie mniejszym stopniu pracownicy SKM są zainteresowani zaangażowaniem
w targi pracy oraz programy i projekty badawcze.

OCZEKIWANIA WOBEC WSPÓŁPRACY BIZNES
Pozyskanie pracowników z wyższymi
kwalifikacjami (talentów)

3,9

Dostosowanie programu i efektów kształcenia do
oczekiwań rynku pracy

3,8

Pozycjonowanie ekspertów biznesowych
(np. gościnne wykłady)

3,8

Tworzenie dualnych programów nauczania
(teoretyczno-praktycznych)

3,6

Promocja wizerunku organizacji

3,6

Pozyskanie niezależnych badań i ekspertyz

3,5

Współtworzenie programów studiów w kontekście
przydatności dla biznesu

3,5

Projekty CSR

3,4

Zaangażowanie w programy i projekty badawcze

3,2

Możliwość udziału w targach pracy (biura karier)

3

Inne

1,4
0

1

2

Wykres 14. N= 51, odpowiedź na skali 1-5
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JAKIE KOMPETENCJE POWINNY ROZWIJAĆ
UCZELNIE?
Respondenci z SKM oczekują, że uczelnie będą u studentów rozwijać przede
wszystkim komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi. Widać więc,
że najważniejsze w oczach biznesu jest rozwijanie tych umiejętności, które decydują
o dobrej współpracy w zespole. Ponadto ważnymi z punktu widzenia SKM
kompetencjami są kreatywność, innowacyjność oraz elastyczność poznawcza.
Jednocześnie przedstawiciele biznesu w najmniejszym stopniu liczą na rozwijanie
zdolności przywódczych oraz negocjacyjnych, co pewnie wiąże się z przeświadczeniem,
że te umiejętności można naturalnie rozwinąć w toku pracy zawodowej.

JAKIE KOMPETENCJE POWINNY
ROZWIJAĆ UCZELNIE?
Komunikatywność

4,6

Umiejętność współpracy z innymi

4,6

Samodzielność/umiejętność zarządzania czasem

4,4

Kreatywność

4,4

Elastyczność poznawcza

4,4

Wykorzystanie programów i narzędzi cyfrowych

4,4

Innowacyjność

4,4

Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów

4,4

Myślenie krytyczne

4,3

Inteligencja emocjonalna/samoświadomość

4,3

Przedsiębiorczość

4,1

Empatyczność

4,1
3,9

Zdolności negocjacyjne

3,8

Zarządzanie ludźmi/ cechy przywódcze
1,8

Inne
0

1

2

Wykres 14. N= 51, odpowiedź na skali 1-5
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WIEDZA Z JAKICH OBSZARÓW POWINNA BYĆ
WYKŁADANA NA UCZELNIACH?
Przedstawiciele SKM oczekują, że uczelnie będą przekazywać studentom głównie
wiedzę z:
Digital marketingu
Nowych technologii
Analityki
W najmniejszym stopniu liczą na prowadzenie nauczania na temat aspektów prawnych
w marketingu.

WIEDZA Z JAKICH OBSZARÓW POWINNA BYĆ WYKŁADANA
NA UCZELNIACH?
Digital Marketing

4,5

Nowe technologie

4,4

Analityka

4,4

Social Media

4,1

Content Marketing

3,9

Aspekty prawne w marketingu

3,6

Inne

1,8
0

1

2

Wykres 15. N= 51, odpowiedź na skali 1-5

3

4

5

WNIOSKI
Badanie pokazało przede wszystkim asymetrię w częstotliwości podejmowania
współpracy oraz oczekiwaniach wobec niej. Przedstawiciele uczelni deklarują częstszą
współpracę z biznesem i szerszy zakres tej współpracy. Widać też świadomościowe
przemiany w postaci relatywnie dużych oczekiwań w stosunku do współpracy
z pracodawcami.
Przedsiębiorstwa SKM znacznie rzadziej niż uczelnie współpracują z drugą stroną.
W niższym poziomie współpracy dostrzec można różnice w formach nacisku na
prowadzenie współpracy: uczelnie są zmuszone przepisami prawa do prowadzenia
takiej współpracy, podczas gdy dla przedsiębiorstw współpraca nie jest obligatoryjna.
Pracujący w SKM mają też niższe oczekiwania wobec współpracy i dostrzegają mniej
barier. Różnice te mogą wynikać z mniejszego doświadczenia w prowadzeniu kooperacji,
co przekłada się na poziom wiedzy o praktycznych szczegółach współpracy
i możliwościach, które ona przynosi.
Pomimo różnic w poziomie współpracy i oczekiwaniach wobec niej obie strony
pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę. Należy zwrócić uwagę, że barierami nie
są negatywne doświadczenia z przeszłości i konflikt interesów, które mogłyby mocno
ograniczyć możliwość rozwoju współpracy.
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WNIOSKI
Zarówno uczelnie, jak i pracodawcy z branży komunikacji marketingowej od współpracy
oczekują przede wszystkim rozwoju najbardziej popularnego dotychczasowego pola
kooperacji, czyli systemu praktyk studenckich.
Ponadto biznes oczekuje od współpracy możliwości pozyskania pracowników z wyższymi
kwalifikacjami, czyli lepiej przygotowanych do pracy absolwentów. Jednocześnie
przedsiębiorstwa SKM w umiarkowanym stopniu zainteresowane są możliwością
wpływania na programy nauczania i dopasowaniem ich do swoich potrzeb. Oczekują
raczej, że same uczelnie zadbają o położenie większego nacisku na rozwój umiejętności
komunikacji i współpracy wśród studentów. Biznes zwraca także na konieczność
rozwijania na uczelniach kreatywności, innowacyjności oraz elastyczności poznawczej,
których waga wzrasta w świecie coraz bardziej zdominowanym przez algorytmy.
Przedstawiciele SKM w niewielkim stopniu zainteresowani są współpracą z uczelniami
w zakresie badań naukowych oraz wykorzystywania uczelnianej infrastruktury badawczej.
Jednocześnie naukowcy oczekują większego zaangażowania biznesu w finansowanie
działalności naukowej. Wyniki badania w tym zakresie odzwierciedlają strukturalne cechy
polskiej gospodarki, która nazywana jest "gospodarką poddostawcy". Charakteryzuje się
ona wytwarzaniem niskiej wartości dodanej, bazowaniem na niskich kosztach pracy i niską
innowacyjnością. Odzwierciedleniem tej ostatniej cechy są jedne z najniższych nakładów
na badania i rozwój w UE (liczone jako procent PKB) oraz niewielki udział sektora
prywatnego w tych wydatkach.
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O RADZIE SEKTOROWEJ
DS. KOMPETENCJI KOMUNIKACJA
MARKETINGOWA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Pracujemy nad tym, aby lepiej dopasować
system edukacji do potrzeb sektora
komunikacji marketingowej.

W tym celu podejmujemy szereg działań, m.in.:
definiujemy rzeczywiste wymagania

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora

Komunikacji Marketingowej to inicjatywa
wspierająca edukację branży.

zawodowe w branży marketingowej,

identyfikujemy potrzeby opracowania ram
i standardów kwalifikacji,

opracowujemy programy edukacyjne,
rekomendujemy rozwiązania prawne

Reprezentujemy ten sektor gospodarki

w rozmowach z pozostałymi uczestnikami

rynku. Wyznaczamy standardy kompetencji,
a przede wszystkim dążymy do tego,

by kwalifikacje zdobywane w szkołach,

na uczelniach, podczas kursów i szkoleń

odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku
pracy.

i organizacyjne,

wyznaczamy kierunki zmian systemu
edukacji,

dążymy do zawierania porozumień
pomiędzy biznesem a instytucjami
kształcenia.

Zadania te realizujemy poprzez dialog,

wymianę doświadczeń ekspertów związanych
z branżą komunikacji marketingowej, którzy
wspólnie wypracowują systemowe
rozwiązania.

KTO TWORZY RADĘ?
W skład Rady wchodzą przedstawiciele

pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji
branżowych i dialogu społecznego, uczelni
wyższych, szkół średnich oraz podmiotów

kształcenia ustawicznego. Niezależni specjaliści
tworzą Komitet Ekspercki.

Członkostwo w Radzie jest otwarte – do

naszych prac mogą dołączyć przedstawiciele
podmiotów działających w branży

komunikacyjnej, którzy spełnią określone
kryteria.

Zapraszamy także do współpracy w ramach
Komitetu Eksperckiego.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora
Komunikacji Marketingowej powstała z
inicjatywy i jest prowadzona przez

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
SAR oraz Związek Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska.

To jeden z kilkunastu projektów realizowanych
dla różnych sektorów gospodarki w ramach
„Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego,

wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Kontakt: rada.sektorowa@sar.org.pl

www.radasektorowa-komunikacja.pl
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O STOWARZYSZENIU KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR
– LIDERZE PROJEKTU
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SAR istnieje od 1997 roku. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację

marketingową, jest to obecnie 130 podmiotów: agencje full service, agencje mediowe, agencje

brand design & consulting, agencje eventowe, agencje interaktywne, domy produkcyjne i agencje
AdTech.

Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz

tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku.

Ponadto działalność SAR obejmuje opracowywanie, systematyzowanie i popularyzowanie standardów
przetargowych oraz dobrych praktyk biznesowych, organizowanie szkoleń, seminariów i edukowanie
kadr,

a także prowadzenie badań branżowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców
Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.

Stowarzyszenie jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych
z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation Award i KTR. Od 1999 r. SAR jest członkiem European

Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies

(EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADCE.
W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions.
www.sar.org.pl

O ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ IAB
POLSKA – PARTNERZE PROJEKTU
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IAB Polska działa od 2000 roku. Jest to organizacja zrzeszająca ponad 230 najważniejszych firm

polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy
mediowe i agencje interaktywne.

Głównym celem IAB Polska jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako
skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i promocji. Organizacja propaguje skuteczne rozwiązania
e-marketingowe, tworzy, prezentuje i wdraża standardy jakościowe. Związek przygotowuje także
raporty

i badania rynku online, m.in. Raport Strategiczny, który szczegółowo prezentuje aktualną sytuację oraz
prognozy dotyczące rynku cyfrowego w Polsce, oraz badanie AdEx, którego wyniki są bazą analiz
wydatków reklamowych. IAB Polska jest organizatorem branżowych konferencji (Forum IAB, IAB

HowTo), konkursu wyłaniającego najlepsze digitalowe kampanie reklamowe IAB MIXX Awards, a także
licznych warsztatów i szkoleń (Akademia DIMAQ).

Jednym z flagowych projektów IAB Polska jest DIMAQ – międzynarodowy standard kwalifikacji

e-marketingowych. IAB Polska jest częścią struktur światowych organizacji IAB oraz członkiem IAB

Europe, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Business Centre Club.
www.iab.org.pl

www.radasektorowa-komunikacja.pl

