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Wprowadzenie
Projekt badawczy swoim zakresem
obejmował trzy etapy: analizę danych
zastanych (desk research), badanie
jakościowe przy pomocy pogłębionych
wywiadów indywidualnych służące
opracowaniu case studies oraz badanie
jakościowe przy pomocy
zogniskowanych wywiadów grupowych.
Wskazane metody realizowały
uzupełniająco trzy założone cele
projektowe, które zostały
przedstawione na kolejnym slajdzie.
Charakterystyka respondentów
biorących udział w badaniach została
przedstawiona w kolejnych rozdziałach.

Analiza danych zastanych (desk research) - Część 1
Desk research zrealizowano równolegle wraz z drugą i trzecią metodą badawczą w celu eksploracji obszarów
projektu niezaadresowanych w pozostałych częściach badań (FGI oraz IDI). W zakresie analizy znalazły się
raporty branżowe, strony internetowe, publikacje, dane GUS oraz inne materiały, które zostały uznane jako
wartościowe w kontekście przybliżenia problematyki oraz celów projektowych.

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) - Część 2
Wywiady zrealizowano online (na platformie Google Meet) w oparciu o przygotowane scenariusze
uwzględniające pytania otwarte, pogłębiające i wyjaśniające. Ze względu na charakterystykę badań
jakościowych oraz zakładane cele projektu moderatorzy dostosowywali scenariusz każdego wywiadu
do grup respondentów. Każda grupa fokusowa składała się zarówno z przedstawicieli sektora komunikacji
marketingowej, jak i innych branż sektora kreatywnego. Łącznie przeprowadzono 4 FGI. Każda z grup liczyła
6 lub 7 respondentów.

Case study - Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) - Część 3
Analogicznie do metody FGI, wywiady indywidualne także zrealizowano online (na platformie Google Meet)
w oparciu o przygotowane scenariusze uwzględniające pytania otwarte, pogłębiające i wyjaśniające.
Ze względu na charakterystykę badań jakościowych oraz zakładane cele projektu moderatorzy
dostosowywali scenariusz każdego wywiadu do respondenta. Łącznie przeprowadzono 20 wywiadów
indywidualnych z reprezentantami sektora komunikacji marketingowej i sektora kreatywnego.
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Cele badań

Obszar 1
Identyfikacja powiązań oraz obszarów współpracy istniejących między sektorem
komunikacji marketingowej, a innymi branżami sektora kreatywnego z uwzględnieniem
dobrych praktyk i rekomendacji do prowadzenia efektywnej współpracy.
Obszar 2
Ustalenie podobieństw i różnic w wymiarze kompetencyjnym w wymienionych sektorach.
Obszar 3
Sformułowanie propozycji wspierania rozwoju współpracy podmiotów z sektora
komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego, również w zakresie
kształtowania i wzmacniania kompetencji.
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Executive summary
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Główne wnioski.
1z3

Sektor kreatywny to część rynku, która powstała w wyniku rozwoju gospodarki opartej na indywidulanej
wiedzy, umiejętnościach i innowacji. Tworzony jest przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
związaną z kulturą i technologią, bazuje na własności intelektualnej oraz łączy działalność artystyczną
z przedsiębiorczością. Obejmuje dziedziny związane z: architekturą, muzyką, rynkiem sztuki i antyków, sztuką
performatywną, grami komputerowymi i wideo, rzemiosłem, oprogramowaniem, wzornictwem czy
projektowaniem mody.
Sektor komunikacji marketingowej jest częścią szeroko pojętego sektora kreatywnego. Jego celem jest
obustronna komunikacja przedsiębiorstw oraz ich klientów. Odbywa się ona poprzez wykorzystanie
odpowiednich narzędzi, które obejmują: reklamę, promocję, sprzedaż, wydarzenia i eventy branżowe, public
relations, sprzedaż internetową i mobilną, sprzedaż bezpośrednią i osobistą oraz media społecznościowe. Dzięki
komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa wykorzystując dostępne narzędzia wpływają przede wszystkim na
zmianę w zachowaniu nabywców, w celu nakłonienia ich do dokonania zakupu oferowanych produktów.
Dziedziny sektora komunikacji marketingowej to: działalność wydawnicza
(z wyłączeniem oprogramowania), działalność związana z produkcją: filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, a także nadawaniem programów ogólnodostępnych
i abonamentowych oraz reklama.
Sektor kreatywny i sektor komunikacji marketingowej przenikają się. Zdaniem respondentów granice między
wskazanymi sektorami są płynne, a samym ich reprezentantom trudno jest jednoznacznie określić, do którego
z sektorów należą. W badaniu zidentyfikowano siedem branż sektora kreatywnego, które najczęściej
współpracują z sektorem komunikacji marketingowej (w oparciu o próbę o niskiej liczebności). Są to branże:
muzyczna, teatralna, gamingowa, malarska, rzemieślnicza, graficzna i architektoniczna. Warto zwrócić uwagę,
że w przypadku tylko niektórych podmiotów można mówić o stałej współpracy. Jeśli już taka występuje jest to
zazwyczaj współpraca w zakresie zlecania konkretnych zadań np. prowadzenie social mediów lub kreacja i
realizacja kampanii promocyjnej.

7

Główne wnioski.
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Współpraca w sektorach odbywa się poprzez tworzenie wspólnych inicjatyw, w tym klastrowych, organizacji
branżowych i społeczności mających na celu ułatwianie współpracy i wymiany wiedzy między członkami
oraz inicjujących prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju, a także wspomagających wymianę usług
pomiędzy podmiotami z branży. Wśród owoców tej współpracy należy wyróżnić wprowadzenie standaryzacji
kwalifikacji w obszarze e-marketingu DIMAQ, stworzenie wytycznych w zakresie influencer marketingu
dostępnych w ramach strony internetowej czy opublikowanie „Przewodnika po influencer marketingu. Część I”,
a także „Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej”.
Głównymi miejscami inicjowania współpracy przez oba sektory jest sieć kontaktów stworzona na podstawie
wcześniejszej udanej współpracy, rzadziej Internet i media społecznościowe. Głównymi powodami dla których
oba sektory nie podejmują współpracy między sobą jest samowystarczalność firm lub negatywne
doświadczenia z poprzedniej współpracy.
Funkcjonowanie i rozwój sektora kreatywnego oraz sektora komunikacji marketingowej jest zależny
od wzajemnej współpracy, która, w opinii większości badanych, przynosi wiele korzyści dla obu stron
partnerskich. Wyjątek stanowią jednoosobowe działalności branż sektora kreatywnego, które uznają zamknięty
networking za wystarczający obszar współpracy. Czynnikiem kluczowym efektywnej współpracy jest dobra
komunikacja oraz otwarcie na dialog i ustępstwa.
Obszarem wymagającym wsparcia jest współpraca międzysektorowa. Głównym problemem w tym zakresie
jest skoncentrowanie na indywidulanym rozwoju danej firmy, nie na budowaniu rzeczywistej i długotrwałej
współpracy pomiędzy różnymi branżami. Głównym zapotrzebowaniem w ramach wsparcia jest dofinansowanie
mikro działalności sektora kreatywnego oraz ogólnodostępna baza firm obu sektorów otwartych
na współpracę, a także zachęcanie do inicjowania współpracy przez firmy z SK.

8

Główne wnioski.
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W przypadkach, w których międzysektorowa współpraca funkcjonuje, skupia się ona zwykle na pojedynczych
zleceniach outsourcingowych B2B, których inicjatorem są firmy z sektora kreatywnego. Mniejsze podmioty z SK
współpracują zazwyczaj z jedną, najwyżej trzema firmami SKM. O wyborze odpowiedniego kontrahenta
decydują przede wszystkim polecenia od znajomych z branży oraz poprzednie doświadczenia. Zdarzają się także
współprace bardziej spontaniczne, związane z potrzebą chwili, które są zazwyczaj inicjowane przez SKM. Jest
to np. organizowanie bądź uczestniczenie w evencie.
To co zachęca do współpracy podmioty sektora kreatywnego i sektora komunikacji marketingowej, to przede
wszystkim efektywna komunikacja między partnerami. Ciągła wymiana wzajemnych potrzeb i występujących
problemów wzmacnia relację i czyni ją bardziej satysfakcjonującą. Niektórzy respondenci SKM informują,
że współpracę usprawnia także biznesowe podejście podmiotów SK, którego niekiedy brakuje.

Obraz profilu kompetencyjnego pracowników obu sektorów różni się od siebie przede wszystkim analitycznym
(SKM) lub artystycznym (SK) sposobem myślenia i działania oraz poziomem ograniczenia pracy przez standardy
obowiązujące w danej branży. Wśród kompetencji wspólnych dla obu sektorów pojawiają się przede wszystkim
kreatywność i specjalistyczna wiedza o swojej branży.
Na przestrzeni ostatnich lat dochodzi do zmian w profilach kompetencyjnych pracowników i zdaniem
respondentów trend ten będzie kontynuowany. Niezmiennie od pracowników wymagane są nowe
kompetencje, będące odpowiedzią na wymogi pracy z użyciem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Są to przede wszystkim: przystosowanie do warunków pracy zdalnej, odporność na stres, podążanie
za trendami, wdrażanie i dostosowywanie nowych rozwiązań do aktualnej sytuacji na rynku oraz biegłość
w obsłudze komputerów i innych urządzeń technologicznych.
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Część 1: Desk Research
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Sektor kreatywny i sektor komunikacji
marketingowej – stan obecny
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I. Sektor kreatywny i sektor komunikacji marketingowej – stan obecny

Definicje SKM i SK.
1z4

Nie ma jednoznacznej definicji sektora/przemysłu kreatywnego, głównie ze względu na jego specyfikę i
złożoność. Bazując na dostępnej literaturze można wywnioskować iż jest on ściśle powiązany z kulturą, nauką i
biznesem. Tworząc własną, wspólną definicję dla SK moglibyśmy go opisać jako część rynku, która powstała w
wyniku rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, tworzona przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą związaną z kulturą i technologią, łącząca działalność artystyczną
z przedsiębiorczością.

Samo pojęcie powstało w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii, za sprawą Zespołu ds.
Przemysłów Kreatywnych (Creative Industries Taskforce), który w 1998 roku przygotował raport o nowym
sektorze gospodarki, nazwanym creative industry, poświęcony mapowaniu sektorów kreatywnych (Creative
Industries Mapping Document, 1998).
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Definicje SKM i SK.
2z4

W literaturze przedmiotu występuje wiele określeń. Najczęściej stosowana jest definicja zaproponowana przez
Department for Culture, Media and Sport (Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu) i wspomniany wcześniej
Zespół ds. Przemysłów Kreatywnych, gdzie: „Sektor kreatywny tworzą branże, które wywodzą się z indywidualnej
kreatywności, umiejętności i talentu oraz które mają potencjał do pomnażania bogactwa i tworzenia miejsc pracy
poprzez generowanie i wykorzystywanie własności intelektualnej” (R. Kasprzak, 2013).
W dokumencie z 1998 r. do sektora kreatywnego włączono (DCMS, 1998):
Reklamę

Gry video

Rynek wydawniczy

Architekturę

Muzykę

Oprogramowanie

Rynek sztuki i artystów

Sztuki performatywne

Radio i telewizję

Rzemiosło

Modę

Film

Design

Zbliżona do powyższej klasyfikacji jest definicja przyjęta przez United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD, organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych), według której na przemysły
kreatywne składają się cztery kategorie: dziedzictwo, sztuka, media oraz projekty użytkowe (S. Kotylak, M.
Michałowska, 2016).
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Definicje SKM i SK.
3z4

Według World Intellectual Property Organisation (WIPO), sektor kreatywny to wszystkie przemysły, których
działalność uwzględnia twórczość, produkcję, wytwarzanie, prezentację, nadawanie, wystawiennictwo,
dystrybucję i sprzedaż dóbr chronionych prawami autorskimi (ECORYS, 2009).

Definicja analityczna, sformułowana przez ekonomistę Richarda Caves’a charakteryzuje sektory kreatywne jako
dostarczające produkty i usługi, które szeroko łączą się z kulturalną, artystyczną lub zwykle rozrywkową
wartością. Zawierają książki, publikacje w magazynach, sztukę wizualną (malarstwo, rzeźbiarstwo), sztukę
teatralną (teatr, operę, koncerty, taniec), nagrania, filmy kinowe i telewizyjne, modę, zabawki i gry komputerowe
(ECORYS, 2009) .
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Definicje SKM i SK.
4z4

Sektor komunikacji marketingowej jest natomiast częścią szeroko pojętego sektora kreatywnego, obejmuje
swoim zasięgiem określony zakres działalności.

Komunikacja marketingowa to działalność mającą na celu dwustronną komunikację przedsiębiorstw oraz ich
klientów z naciskiem na podmioty będące dostawcami usług marketingowych. Celem komunikacji
marketingowej jest wpływanie na uczestników rynku, a także nawiązywanie i podtrzymywanie z nimi relacji.
Kluczowe jest, aby komunikacja odbywała się w dwóch kierunkach – od przedsiębiorstwa/instytucji do rynku
i od rynku do przedsiębiorstwa/instytucji (PARP, 2020). Komunikacja odbywa się poprzez wykorzystanie
odpowiednich narzędzi, które obejmują: reklamę, promocję, wydarzenia, public relations, sprzedaż
internetową i mobilną, sprzedaż bezpośrednią i osobistą oraz media społecznościowe. Dzięki komunikacji
marketingowej, przedsiębiorstwa wykorzystując dostępne narzędzia, wpływają na zmianę w zachowaniu
nabywców w celu nakłonienia ich do dokonania zakupu oferowanych produktów.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, można śmiało powiedzieć, że oba sektory, będące przedmiotem niniejszego
opracowania uzupełniają się.
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Sektor kreatywny
w Polsce.

W Polsce wykorzystanie kreatywnego potencjału człowieka w gospodarce oraz budowanie powiązań pomiędzy
sektorem kreatywnym, a innymi gałęziami gospodarki, miało miejsce już w czasach gospodarki centralnie
planowanej (R. Kasprzak, 2018). Później, szczególnie w okresie transformacji systemowej i prywatyzacji, związek
ten został nieco osłabiony. W ostatnich latach, dzięki nowej wizji obecności tego sektora w systemie społecznogospodarczym, jego potencjał został dostrzeżony jako pobudzający aktywność gospodarczą oraz, co równie
istotne, wpływający na poziom i jakość życia mieszkańców.

Niebagatelną rolę sektora kreatywnego, jaką odgrywa w polskiej gospodarce pokazały dane Polskiego Instytutu
Ekonomicznego, przedstawione w raporcie „Rola gospodarki kreatywnej w Polsce”. Wynika z nich, że w 2018 r.
sektor kreatywny wytworzył wartość dodaną w kwocie 61,6 mld PLN, co stanowiło nieco ponad połowę (53 %)
wartości dodanej całej gospodarki kreatywnej. W porównaniu do 2010 r. wartość dodana przemysłów
kreatywnych zwiększyła się ponad dwukrotnie – o 114,4 %. Średnioroczna dynamika wzrostu wyniosła 10,0 %,
była więc dwukrotnie wyższa niż średnia w całej gospodarce (4,8 % – w cenach bieżących). Duży udział
w wartości dodanej miała działalność w zakresie architektury i inżynierii (21,8 %) oraz reklama, badanie rynku
i opinii publicznej (16,7%) (PIE, 2020).

Gospodarcze znaczenie przemysłów kreatywnych w Polsce pokazują także dane statystyczne przedstawione w
dalszych częściach opracowania.
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Dziedziny przemysłu
kreatywnego
według kodów PKD 2007r.
1z2

Ze względu na brak jednej obowiązującej definicji przemysłu kreatywnego, w opracowaniach stosowane są różne
metodologie. Powoduje to, że do działalności kreatywnej przypisywane są różne obszary działalności
przemysłowej.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto definicję zastosowaną przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości opartą na podstawie koncepcji okręgów koncentrycznych Davida Throsby’ego (w ”The
concentric circles model of the cultural industries”). W modelu tym branże kreatywne składają się z kilku
okręgów, poczynając od tzw. jądra kreatywności (kultura i sztuka), poprzez warstwę branż kultury (film, prasa,
muzyka, książki, radio i telewizja, gry), po branże kreatywne (design, architektura, programowanie, reklama), a
skończywszy na branżach pokrewnych (edukacja, elektronika, CT, turystyka, meblarstwo) (PARP, 2015).

W oparciu o takie określnie wyróżniono przedsiębiorstwa z następujących sekcji, grup, klas i podklas bazując
na Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
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Tabela 1. Przemysły kreatywne według kodów PKD 2007

Sztuki wizualne (74.20.Z; 90.03. Z; 47.78.Z)

Sektor przemysłów kreatywnych

Dziedziny przemysłu
kreatywnego
według kodów PKD 2007r.
2z2

Podsektor
sztuki
i rzemiosł

Sztuki performatywne (90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z)
Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa (91.01.A;
91.01.B; 91.02.Z)
Programowanie (58.21.Z)

Podsektor
produkcji
kreatywnej

Działalność wydawnicza (58.11.Z, 58.13.Z; 58.19.Z)
Produkcja filmowa i telewizyjna (59.11.Z; 59.13.Z;
59.14.Z)
Produkcja radiowa i muzyczna (59.20.Z; 60.10.Z; 60.20.Z)
Moda i wzornictwo (74.10.Z)

Podsektor
usług
kreatywnych

Reklama i działalność pokrewna (73.11.Z; 73.12.A;
73.12.B; 73.12.C; 73.12.D)
Architektura i projektowanie wnętrz (71.11.Z)

Źródło: Rafał Kasprzak, Rozwój sektora kreatywnego w Polsce w latach 2009-2016, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna
Wydawnicza SGH, Zeszyt Naukowy 162, s.14

18

I. Sektor kreatywny i sektor komunikacji marketingowej – stan obecny

Liczba podmiotów
zaliczanych do
przemysłów kultury
i kreatywnych.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonych w marcu 2022 r., w 2020 r. działalność
prowadziło 124,1 tys. przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych (GUS, 2022).

Wykres 1. Liczba podmiotów zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych
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Źródło: Dane GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/przemysly-kultury-i-kreatywne-w-2020roku,21,4.html, data pobrania 05.10.2022

W badanym okresie liczba przedsiębiorstw, których działalność zaliczana jest do przemysłów kultury
i kreatywnych wzrosła z 94,8 tys. w 2015 do 124,1 w 2020 roku. W porównaniu z poprzednim rokiem w 2020 r.
zaobserwowano wzrost liczby podmiotów o 2,2% wobec 3,6% w 2019 r. Jednak w latach 2018, 2019, 2020
liczba podmiotów w tych dziedzinach spadła w porównaniu z latami poprzednimi.
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W 2020 roku przeważającą większość podmiotów klasyfikowanych jako przemysły kultury i kreatywne stanowiły
mikroprzedsiębiorstwa (122,9 tys.), co stanowi 99,1% w tej grupie badanej i 5,6% wszystkich
mikroprzedsiębiorstw niefinansowych. W pozostałych klasach wielkości przedsiębiorstw udział przemysłów
kultury i kreatywnych w grupie przedsiębiorstw niefinansowych kształtował się następująco: małe – 1,9%,
średnie – 1,3% , duże – 1,2% .
Wykres 2. Struktura podmiotów zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych według dziedzin
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Źródło: Dane GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/przemysly-kultury-i-kreatywne-w2020-roku,21,4.html, data pobrania 05.10.2022
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Najwięcej, bo 22,2% podmiotów prowadziło działalność w ramach dziedziny reklama, następnie sztuki wizualne
- 21,5% oraz sztuki audiowizualne i multimedia - 20,4%.

W porównaniu z 2019 r. największy wzrost liczby działających podmiotów odnotowano w ramach dziedziny
sztuki audiowizualne i multimedia o 3,6%. Natomiast największy spadek liczby podmiotów (o 2,1%) został
odnotowany w dziedzinie sztuki wizualne.
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W 2020 r. w przedsiębiorstwach zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych pracowało 242,5 tys. osób.
W porównaniu z rokiem 2019 liczba ta wzrosła o 2,0%. Najwięcej, bo aż 73,8% pracujących w obszarze
przemysłów kultury i kreatywnych, zatrudnionych było w mikroprzedsiębiorstwach, 11,7% w firmach dużych,
7,1% w średnich i 7,4% w małych przedsiębiorstwach.
Tabela 2. Pracujący, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w przemysłach kultury i kreatywnych w 2020 r.
Liczba
pracujących

Przeciętne
zatrudnienie

Wynagrodzenia
brutto w tys. zł

Miesięczne
wynagrodzenie brutto
na 1 pracownika w zł

Ogółem

242 471

98 929

7 521 111

6 335

Mikroprzedsiębiorstwa

179 051

40 794

1 834 295

3 747

Małe przedsiębiorstwa

17 888

16 073

1 313 531

6 810

Średnie przedsiębiorstwa

17 157

16 074

1 554 515

8 059

Duże przedsiębiorstwa

28 375

25 988

2 818 770

9 039

Wyszczególnienie

Źródło: Dane GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/przemysly-kultury-i-kreatywne-w-2020roku,21,4.html, data pobrania 05.10.2022
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W 2020 r. miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego w przemysłach kultury i kreatywnych
wyniosło 6 335 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek o 123 zł i był widoczny we wszystkich klasach
wielkości przedsiębiorstw za wyjątkiem dużych. Średnie wynagrodzenie w tych przedsiębiorstwach wzrosło
o 77zł.

Daje się zauważyć, że w przedsiębiorstwach należących do przemysłów kultury i kreatywnych, niezależnie
od klasy wielkości, przeciętne wynagrodzenie brutto było wyższe niż w przypadku przedsiębiorstw
niefinansowych ogółem. Im większe przedsiębiorstwo, tym różnica była większa. W przypadku
mikroprzedsiębiorstw różnica wyniosła 214 zł, w małych – 1 795 zł, średnich – 2 395 zł, dużych – 2 730 zł. Udział
wynagrodzeń brutto w kosztach ogółem w przypadku przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury
i kreatywnych wyniósł 10,4%.
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W 2020 r. przychód ogółem osiągnięty przez podmioty zaliczane do przemysłów kultury i kreatywnych wyniósł
84,5 mld zł. W stosunku do 2019 r. nastąpił spadek tej wielkości o 2,1 mld. Koszty prowadzenia działalności
ogółem wyniosły 72, 7 mld zł, tj. 0,7 mld zł mniej niż w 2019 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano nadwyżkę przychodów ogółem nad kosztami ogółem
w wysokości 11,8 mld zł (o 1,4 mld zł mniej niż w 2019 r,). Wskaźnik poziomu kosztów (relacja kosztów ogółem
do przychodów ogółem) dla ogółu przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych wyniósł
86,0% (wzrósł o 1,2% w stosunku do 2019 r.). W porównaniu ze wskaźnikiem dla ogółu przedsiębiorstw
niefinansowych był niższy o 7,2%, co świadczy o tym, że działalność o charakterze kulturalnym i kreatywnym była
mniej kosztochłonna.

Koszty ogółem w przeliczeniu na 1 podmiot zaliczany do przemysłów kultury i kreatywnych wyniosły 585,5 tys. zł
(w stosunku do 2 166,5 tys. zł dla ogółu przedsiębiorstw niefinansowych), przychody ogółem natomiast wyniosły
680,6 tys. zł, wobec 2 325,2 tys. zł.
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Wykres 3. Nadwyżka przychodów ogółem nad kosztami ogółem w przedsiębiorstwach zaliczanych do
przemysłów kultury i kreatywnych według klasy wielkości przedsiębiorstwa
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Źródło: Dane GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/przemysly-kultury-i-kreatywne-w-2020roku,21,4.html, data pobrania 05.10.2022

Udział przychodów ogółem oraz kosztów ogółem generowanych przez przedsiębiorstwa zaliczane do przemysłów
kultury i kreatywnych w przychodach ogółem i kosztach ogółem osiągniętych przez wszystkie przedsiębiorstwa
niefinansowe wynosił mniej niż 2,0% (odpowiednio 1,6% i 1,5%) (GUS, 2022).
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Na podstawie kwalifikacji przyjętej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej
w porozumieniu z PARP do sektora komunikacji marketingowej zalicza się głównie przedsiębiorstwa będące
dostawcami usług marketingowych, związanych z działalnością reklamową, wydawniczą, produkcyjną (produkcja
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych) oraz nadawczą (nadawanie
programów ogólnodostępnych i abonamentowych ) wyłonione spośród dwóch sekcji Polskiej Klasyfikacji
Działalności PKD 2007 (PARP 2020).
Tabela 3. Klasyfikacja działalności PKD w ramach sektora komunikacji marketingowej (kontynuacja slajd nr 27)
Sekcja,dział, grupa, klasa

Status

J58 Działalność wydawnicza

Częściowo

J58.1 Wydawanie książek i perdiodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania
J.58.11 Wydawanie książek

Wykluczone

J58. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
J58.13 Wydawanie gazet
J58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych perdiodyków
J58.19 Pozostała działalność wydawnicza
J58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Wykluczone

Źródło: Raport branżowy „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”, przygotowany przez
Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. na zlecenie PARP, wrzesień 2020,
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-rozwoju-sektora-komunikacjimarketingowej, data pobrania 10.10.2022
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Sekcja,dział, grupa, klasa (kontynuacja Tabeli 3.)

Status

J59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych
J59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
J59.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J59.12 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
J59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
J59.14 Działalność związana z projekcją filmów

Wykluczone

J60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
M73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Źródło: Raport branżowy „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”, przygotowany przez
Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. na zlecenie PARP, wrzesień 2020,
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-rozwoju-sektora-komunikacjimarketingowej, data pobrania 10.10.2022
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Analiza sektora komunikacji marketingowej pod względem ilości firm i zatrudnienia w branży sprawia pewne
trudności, a dane są nieco nieprecyzyjne. Wynika to z faktu, że do sektora komunikacji marketingowej
(na podstawie kwalifikacji PARP) zalicza się przedsiębiorstwa będące dostawcami usług marketingowych,
związanych z działalnością reklamową, wydawniczą, nadawczą oraz produkcją filmów, nagrań wideo,
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, wyłączając badania rynku i opinii publicznej.
Tymczasem statystyka GUS obejmuje pełny dział M73, tj. reklama oraz badania rynku i opinii publicznej.

Według dostępnych danych GUS w sektorze komunikacji marketingowej funkcjonuje blisko 94 tysiące
podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec 2021 roku. Najwięcej, bo blisko
62 tysiące to firmy zajmujące się reklamą oraz badaniami rynku i opinii publicznej. W badanym okresie można
zaobserwować stały wzrost liczby podmiotów biorąc pod uwagę całą branżę usług marketingowych. Pomiędzy
2017, a 2021 rokiem liczba podmiotów zwiększyła się o blisko 13%. Analizując odrębnie poszczególne rodzaje
działalności, można zauważyć, że ilość firm związanych z działalnością wydawniczą oraz nadawaniem
programów ogólnodostępnych i abonamentowych odnotowuje w ostatnich latach niewielki spadek (o 11% w
porównaniu z rokiem 2017). Przeciwnie sytuacja wygląda w branży reklamowej połączonej z badaniami rynku
i opinii (wzrost o 15% w porównaniu z 2017 rokiem) oraz w działalności związanej z produkcją filmów, nagrań
video, programów telewizyjnych, nagań dźwiękowych i muzycznych (wzrost o 37% w porównaniu z rokiem
2017).

Z danych udostępnionych przez PARP w 2020 r. wynika, że większość podmiotów z SKM to mikrofirmy
zatrudniające do 9 pracowników (stanowią 98%). 1,8% przedsiębiorstw zatrudnia od 10 do 49 osób, 0,2 %
zatrudnia od 50 do 249 osób, a największych firm, gdzie pracuje ponad 250 osób, jest zaledwie 0,04%.
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Wykres 4. Liczba podmiotów gospodarczych sektora komunikacji marketingowej zarejestrowanych w rejestrze
REGON w sekcji PKD w latach 2017-2021
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, data pobrania 13.10.2022
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Podobnie, jak w poprzednim podpunkcie dostępne dane są nieco przekłamane, w związku z prowadzoną
publiczną statystyką GUS, obejmującą pełny dział M73, tj. reklama oraz badania rynku i opinii publicznej (jak
wspomniano wcześniej grupa firm badawczych nie jest reprezentowana w SKM, zgodnie z kwalifikacją PARP
i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej). Należy wziąć pod uwagę,
że w omawianym sektorze pracują również tzw. freelancerzy, którzy najczęściej oferują swoje umiejętności
w usługach związanych m.in. z szeroko pojętą reklamą, fotografią, wideofilmowaniem, nie będąc pracownikami
przedsiębiorstw. Nie są więc ujęci w badaniach GUS jako osoby zatrudnione w sektorze.

Analiza danych statystycznych pokazuje zróżnicowanie w zatrudnieniu pomiędzy poszczególnymi rodzajami
działalności sklasyfikowanymi w sektorze komunikacji marketingowej. Najwięcej osób zatrudnionych jest w
podmiotach związanych z reklamą i badaniami rynku i opinii publicznej (33 806 w 2021 r.) (dział M73),
najmniej – w działalnościach związanych z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (4513 w 2021 r.). Trend ten jest widoczny od początku okresu badawczego, tj. od
2017 roku. W badanym okresie można zauważyć niewielkie wahania zatrudnienia w okresie 2017-2019, które
oscylują maksymalnie w granicach 0,5%. Dane obrazują również spadek liczby zatrudnionych w 2020 roku
o 5,79% we wszystkich badanych działalnościach sektora. Sytuacja ta spowodowana była wybuchem pandemii
i spowolnieniem gospodarczym, do którego się przyczyniła. 2021 rok pokazuje już wzrost zatrudnienia w branży
o 5,12% w porównaniu do roku poprzedniego i powolny powrót do stanu przed pandemią.
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Wykres 5. Liczba osób pracujących w SKM według działów PKD w latach 2017-2021
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy, Urząd Statystyczny w
Bydgoszczy.
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Wykres 6. Regionalne zróżnicowanie liczby osób pracujących w SKM w 2021 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy, Urząd Statystyczny w
Bydgoszczy.
*Dane zostały przygotowane na podstawie rocznego sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (formularz Z-06),
składanego przez podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostki sfery budżetowej niezależnie
od liczby pracujących.
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Dane GUS za 2021 rok wskazują, że najwięcej zatrudnionych w SKM pracowało w województwie mazowieckim
– 51012 osób, co stanowi 63,5 % ogółu zatrudnionych w branży. Następne na liście znajdują się województwa:
małopolskie ( 8093 osoby, tj. 10,7%), śląskie (4297 osób, tj. 5,34%) i wielkopolskie (4281 osób, tj. 5,32%).
W kolejnych województwach liczba osób zatrudnionych w działalnościach usługowych związanych
z marketingiem nie przekracza 5% ogółu zatrudnienia w sektorze.

Skalę dysproporcji regionalnej w kontekście liczby zatrudnionych osób w sektorze komunikacji marketingowej
w 2021 roku obrazuje Wykres nr 6. Należy zwrócić uwagę, że przedstawione dane ponownie nie odzwierciedlają
w pełni stanu rzeczywistego, bowiem zostały przygotowane na podstawie rocznego sprawozdania o pracujących,
wynagrodzeniach i czasie pracy (formularz Z-06). Sprawozdania te były składane przez podmioty gospodarki
narodowej zatrudniające 10 i więcej pracowników, a także jednostki sfery budżetowej niezależnie od liczby
pracujących. Dane uwzględniają również firmy działające w obszarze badań i opinii publicznej (nienależące do
SKM), przez co przedstawiają jedynie ogólne tendencje, a nie rzeczywisty obraz sektora.
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Kompetencje pracowników są istotnym elementem rozwoju każdej branży. Powinny one odpowiadać
na potrzeby rynku. Badania wymaganych kompetencji w sektorze podjęła się Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Komunikacji Marketingowej kolejno w latach 2020, 2021, 2022. Dzięki analizie wyników
z przeprowadzonych badań można zaobserwować zmiany w oczekiwaniu wobec zapotrzebowania na wymagane
umiejętności pracowników.
Zgodnie z rezultatami badania przeprowadzonego w 2020 roku pracodawcy zwrócili uwagę na pożądane
kompetencje pracowników i konieczność szkolenia kadry w dziedzinach związanych: ze strategią (63%),
nowymi technologiami marketingowymi (56%), zarządzaniem projektami (49%), planowaniem
i efektywnością kampanii marketingowych (46%) (PARP, 2020). Oczekiwania pracowników były podobne, przy
czym planowanie i efektywność kampanii znalazły się przed zarządzaniem projektami.
Z kolei, badanie z roku 2021 wykazało, że pracodawcy na pierwszych pozycjach wskazali: marketing internetowy
i zarządzanie projektami (po 66,7%). Ważne okazały się również kompetencje w obszarach komunikacji
marketingowej i kreatywności (po 57,8%) (PARP, 2021).
Z najnowszego badania, przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia 2022 roku wśród kadry zarządzającej
SKM i pracowników sektora, wynika że najbardziej wartościowymi dla pracodawców kompetencjami, które
chcieliby rozwijać u swoich pracowników są umiejętności technologiczne i digitalowe, komunikacyjne,
analityczne, związane z zarządzaniem, strategiczne, związane z kreatywnością, elastycznością
i umiejętnościami adaptacyjnymi, umiejętność prezentowania oraz odpowiedzialność. Pracownicy sektora
wskazali natomiast, że chcieliby rozwijać umiejętności w zakresie obsługi narzędzi i kanałów komunikacji,
zarządzania, analizy, strategii i planowania, nauki języków obcych oraz prezentowania (PARP, 2022).
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W 2022 roku większość badanych pracodawców twierdzi, że planuje rozwijać kompetencje swoich
pracowników w podanych na poprzednim slajdzie dziedzinach, a najbardziej efektywnym sposobem rozwoju
kompetencji uznano uczenie się w trakcie codziennej pracy (81% badanych), mentoring i szkolenia
(odpowiednio 57 i 52%). Pracownicy potwierdzili, że są zainteresowani wzmacnianiem swoich umiejętności lub
nabywaniem nowych. 83% chciałoby rozwijać kompetencje w trakcie codziennej pracy zawodowej,
69% podczas szkoleń w pracy, ok. 60% podczas specjalistycznych kursów i webinarów. Główną barierą we
wzmacnianiu kompetencji osób zatrudnionych jest natomiast brak czasu wynikający z realizowanych przez nich
obowiązków oraz ograniczony budżet firm na finansowanie szkoleń (PARP, 2022).

W 2021 roku przeprowadzono także badania kapitału ludzkiego w sektorze komunikacji marketingowej pod
nazwą „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor komunikacji marketingowej” (PARP, 2022). W ramach
raportu także omawiane są kwestie związane z kluczowymi kompetencjami w sektorze.

We wspomnianym bilansie kapitału ludzkiego za najważniejszą kompetencję osób pracujących w sektorze
badani (eksperci branżowi i edukacyjni oraz HR, pracownicy i klienci) uznali gotowość do nabywania nowych
kompetencji, umiejętność przekwalifikowywania się i znajdowania nowych zastosowań (okresowych
lub docelowych) dla własnych kompetencji. Ponad połowa z badanych wskazała również na istotność takich
kompetencji, jak: umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji, samoświadomość dotycząca swoich
kompetencji i sposobu działania przekładająca się na umiejętność pracy w zróżnicowanym zespole oraz
umiejętność posługiwania się różnorodnymi narzędziami technologii marketingowych m.in. z obszaru
automatyzacji, sztucznej inteligencji, VR, grafiki.
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W ostatnio opublikowanym raporcie Sektorowej Rady ds. Kompetencji SKM „Monitoring rynku edukacji, pracy
i komunikacji marketingowej” za okres lipiec-wrzesień 2022 (Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora
Komunikacji Marketingowej, 2022), opracowanego na bazie monitoringu mediów, raportów i publikacji
branżowych, powołano się na badanie przeprowadzone przez zespół MABEA. W publikacji, przygotowanej
na zlecenie Rady, zwrócono uwagę na obszary kompetencji, które zyskają na znaczeniu w związku z rozwojem
nowych technologii MarTech i narzędzi w obszarze sztucznej inteligencji, wykorzystywanych w komunikacji
marketingowej (Araminowicz A., Klatta P., Słocińska M., 2022). Należą do nich:
• kompetencje związane z uczeniem się, w tym: otwartość na nowe doświadczenia, elastyczność i umiejętności
szybkiego adaptowania się w zmieniającym się otoczeniu,
• kompetencje związane z pomiarami, analizą danych np.: kompetencje z zakresu programowania, analizy
i przetwarzania danych, raportowania czy przewidywania zmian i budowania w oparciu o nie różnych modeli
i strategii działań,
• kompetencje związane z wykorzystywaniem technologii tj. umiejętność obsługi poszczególnych narzędzi oraz
umiejętności związane z integrowaniem działań prowadzonych metodami „tradycyjnymi” z działaniami
opartymi o wykorzystanie sztucznej inteligencji,
• kompetencje społeczne oraz kompetencje związanych z myśleniem komputacyjnym np.: kompetencje
związane z gotowością do uczenia się oraz gotowością do przyjmowania odpowiedzialności, podejmowania
decyzji, krytycznego myślenia,
• kompetencje związane z uczeniem innych tj. kompetencji związanych z jednej strony z dostosowywaniem
technologii i działań z tym związanych do potrzeb i możliwości odbiorców, a z drugiej strony kompetencji
związanych z edukowaniem konsumentów, przełamywaniem barier, oswajaniem rozwiązań wykorzystujących
nowe technologie.

37

II.Kompetencje pracowników w SK i SKM

Kompetencje
pracowników w SK i SKM.
4z4

Dla budowania lub zwiększenia wymaganych w sektorze kompetencji kluczowa wydaje się być współpraca szkół
i uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i lepsze dopasowanie edukacji do rzeczywistych potrzeb firm.
Temat współpracy biznesu z uczelniami podjęła również Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji
Marketingowej, na której zlecenie opracowano gotowe do wykorzystania programy studiów podyplomowych
takich jak: analityka w komunikacji marketingowej, digital expert, performance marketing, zarządzanie
projektem marketingowym, zarządzanie w projekcie kreatywnym (Duda-Maciejewska E., Brzeziński Z. 2022).
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Freelancing jako nowa
forma współpracy
międzysektorowej.

W ostatnich latach, głównie w okresie rozwoju pandemii 2020-2021, freelancing stał się popularną formą
podejmowania pracy i nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami z sektora kreatywnego i sektora
komunikacji marketingowej. Można powiedzieć, że nastąpiła mała rewolucja na rynku zatrudnienia. Głównie z
powodu możliwości świadczenia pracy w trybie zdalnym lub hybrydowym, większa świadomość procesów
biznesowych i umiejętności, a co za tym idzie ustalania własnych godzin i stawki za pracę. W branżach
związanych z kreatywnością i usługami marketingowymi ta forma współpracy zyskuje szczególne znaczenie.

W raporcie „Freelancing w Polsce: zarobki, inflacja i pokolenie Y na rynku pracy” przygotowanym przez USEME
w 2022 r. wskazano, że największa liczba freelancerów specjalizuje się w copywritingu i obsłudze mediów
społecznościowych (26,9% badanych), grafice i projektowaniu 3D (17,6% badanych). Na dalszych pozycjach
wśród freelancerów znaleźli się specjaliści od fotografii, wideo i animacji (9%), architekci (1,5%), osoby
zajmujące się działalnością manualną (1,3%). Dane te wskazują na duży potencjał do nawiązywania współpracy
„per projekt” pomiędzy freelancerami, a dużymi i małymi firmami zaliczającymi się zarówno do SK oraz SKM.

Z badania przeprowadzonego przez USEME wynika, że z usług takich specjalistów korzystają głównie mniejsze
podmioty, przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy (jednoosobowe działalności i firmy zatrudniające do 10
pracowników). Wśród badanych to najliczniejsza grupa klientów dla freelancerów – 42,6% badanych. Druga
grupa klientów to małe i średnie przedsiębiorstwa – 35,8%. Tylko 8,2% większych firm korzysta z usług
freelancerów.

40

III. Rozwój współpracy w SK i SKM

Inicjatywy klastrowe
w SK i SKM.
1 z 11

Analiza SK i SKM nie mogłaby być pełna bez uwzględnienia klastrów. Klaster to geograficzne skupisko
wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą
(PARP 2012). Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dzięki powiązaniu firm, instytucji naukowych, podmiotów otoczenia biznesu możliwy jest
transfer wiedzy, co sprzyja tworzeniu nowych pomysłów i projektów, pozwala na budowanie więzi i rozszerzanie
współpracy pomiędzy członkami, podnosząc nie tylko ich atrakcyjność, ale i regionu w którym współdziałają.

W Polsce rozwój klasteringu rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Instytucją stymulującą rozwój inicjatyw
klastrowych oraz monitorującą ich stan rozwoju jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP od 2005
roku prowadzi regularne działania budujące świadomość nt. klasteringu oraz upowszechniające wiedzę o
klastrach w Polsce i na świecie, wzmacniając tym samym politykę klastrową. Systematycznie bada też klastry
w Polsce m.in. z wykorzystaniem metody benchmarkingu.

W latach 2011–2013 obserwowano w Polsce wzrost liczby nowych klastrów, który wynikał z możliwości
dofinansowania działalności ze środków UE, w ramach programów operacyjnych. Jednak po zakończeniu
finansowania z budżetu unijnego część klastrów zakończyła działalność, nie wypracowując własnych,
samodzielnych mechanizmów funkcjonowania na rynku.
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W 2015 roku PARP przeprowadziła inwentaryzację klastrów w Polsce. Na podstawie różnych źródeł zebrano
podstawowe dane o klastrach, potencjalnych klastrach, inicjatywach klastrowych i innych strukturach tego typu,
a następnie sprawdzono je i uzupełniono. Ostatecznie zidentyfikowano 134 klastry, które powstały pomiędzy
rokiem 2003, a 2015 i reprezentowały w sumie 28 branż/specjalizacji (PARP 2016). Najwięcej klastrów
zidentyfikowano w sektorach: ICT, energetyki i OZE oraz budownictwa, jak również w branży medycznej.
Znacząca liczba klastrów działała w sektorach: metalowym, technologii produkcji, turystycznym i usług
biznesowych. Jeśli chodzi o sektor obejmujący przemysły kreatywne, to zidentyfikowane zostały wówczas tylko
3 klastry w skali kraju. Występowały one w województwach: małopolskim (Krakowski Klaster Filmowy,
Kraków), śląskim (Śląski Klaster Dizajnu, Cieszyn) i zachodniopomorskim (Klaster Przemysłów Kreatywnych,
Szczecin).
W wyniku analizy dostępnych źródeł, na potrzeby niniejszego opracowania, zidentyfikowano kilkanaście
inicjatyw klastrowych związanych z SK i SKM, występujących na rynku polskim. Część z nich funkcjonuje, kilka
oficjalnie zamknęło działalność, o kilku brak jest dalszych informacji, poza tym, że kiedyś rozpoczęły
funkcjonowanie. Można po tym wnioskować, że (1) działalność niektórych klastrów nie jest publikowana i/lub
aktualizowana lub (2) klastry te nie realizują swoich zadań i zakładanych celów. Zamieszczona na kolejnym
slajdzie Tabela nr 4 przedstawia zidentyfikowane klastry obejmujące firmy z sektora kreatywnego i sektora
komunikacji marketingowej.
Specjaliści z sektora kreatywnego i sektora komunikacji marketingowej powołali szereg organizacji i społeczności
mających na celu ułatwianie współpracy i wymiany wiedzy między członkami oraz inicjowanie, prowadzenie i
wspieranie działań na rzecz rozwoju branży. Najwyżej pozycjonowane i najbardziej znane (na podstawie
przeglądu 2 pierwszych stron Google Search) organizacje reprezentujące branżę sektora komunikacji
marketingowej oraz sektora kreatywnego poza inicjatywami klastrowymi zostały zaprezentowane w Tabeli nr 5.
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Tabela 4. Inicjatywy klastrowe związane z SK i SKM (kontynuacja tabeli do slajdu 51)

Lp.

1

Nazwa

Klaster PoligraficznoReklamowy

Lokalizacja

Leszno

Data
powstania

2007

www/fb

Informacje

Główne zadania Klastra to: stymulowanie
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
technologii i zarządzania, współpraca
z organizacjami badawczo-rozwojowymi,
okołobiznesowymi i samorządowymi,
budowanie wspólnej marki, pomoc we
wspólnym realizowaniu zleceń bieżących,
przedsięwzięć gospodarczych, projektów,
pozyskiwanie nowych rynków, pomoc w
tworzeniu miejsc pracy w sektorze
www.poligrafia.leszno.eu
poligraficznym i reklamowym oraz
stymulacja powstawania nowych firm,
tworzenie i realizacja wspólnej strategii
rozwoju technologicznego i
organizacyjnego, występowanie w obronie
interesów członków Klastra i ich
przedsiębiorstw, organizowanie i
prowadzenie dla członków Klastra
systemu usług doradczych i
konsultingowych.
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Lp.

2

Nazwa

Mazowiecki Klaster
Druku i Reklamy
"Kolorowa Kotlina"

Lokalizacja

Warszawa

Data
powstania

2008

www/fb

-

Informacje

Cel działania: integracja i tworzenie
wspólnych inicjatyw związanych z
poligrafią, działalnością wydawniczą
i reklamą, inicjowanie działań
zmierzających do upowszechniania
wspólnych znaków towarowych,
współdziałanie z organizacjami mającymi
podobne cele w tym z samorządem
terytorialnym i jednostkami badawczorozwojowymi, pobudzanie inicjatyw
gospodarczych w branży poligraficznej,
wydawniczej i reklamowej służących
rozwojowi regionu, dążenie do
odpowiednich standardów oferowanych
produktów i usług z zachowaniem zasad
etycznych, promowanie dóbr kultury,
pomników przyrody oraz środowisk
naturalnych regionu, ochrona praw
autorskich i pokrewnych, wspieranie i
promocja podmiotów gospodarczych
branży poligraficznej, wydawniczej i
reklamowej z regionu Mazowsza,
podwyższanie umiejętności i kwalifikacji
kadr w branży.
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Lp.

3

4

Nazwa

Fundacja Klaster
Przemysłów Kultury
i Czasu Wolnego „Inret”

Klaster Wzorniczy
LabDesign

Lokalizacja

Kraków

Kielce

Data
powstania

2009

2010

www/fb

Informacje

www.inret.pl.

Celem działania fundacji jest promocja
kultury, w tym przede wszystkim
wspieranie twórczości i innowacyjności
artystycznej we wszystkich dziedzinach i
dyscyplinach sztuki oraz udzielanie
pomocy przedsięwzięciom pobudzającym
rozwój uczestnictwa i aktywności w
kulturze i edukacji kulturalnej oraz
wspomaganie inicjatyw służących
ochronie dziedzictwa narodowego.

Klaster koncentruje się na realizacji zadań
w zakresie badań, wdrożeń, promocji
https://www.technopark.ki
wzornictwa przemysłowego i użytkowego,
elce.pl/pl/co_oferuje_park/
grafiki, architektury oraz innych dziedzin,
labdesign_studio
które wpisują się w ogólne pojęcie
wzornictwa.
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Lp.

5

6

Nazwa

Śląski Klaster Dizajnu

Łódzki Klaster Medialny
Media Klaster

Lokalizacja

Cieszyn

Łódź

Data
powstania

2011

2011

www/fb

Informacje

http://klasterdizajnu.pl

Śląski Klaster Dizajnu tworzą projektanci,
innowacyjne firmy, instytuty badawcze,
organizacje pozarządowe i uczelnie z
całego województwa śląskiego. Cela
działania to: promocja i rewitalizacja
przestrzeni, projektowanie architektury,
mebli miejskich, systemów informacji
i usług publicznych.

http://mediaklaster.pl

Media Klaster tworzy warunki sprzyjające
rozwojowi branży medialnej w Łodzi
poprzez pomoc firmom i przedsiębiorcom
w realizacji projektów medialnych
szczególnie z obszaru filmu, telewizji i
nowych mediów. Projekt ten jest
inicjatywą PWSFTViT we współpracy z
lokalną gospodarką, władzami,
instytucjami, uczelniami oraz zapleczem
regionalnych ośrodków kulturalnych,
biznesowych i badawczo-rozwojowych.
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Nazwa

Stowarzyszenie Klaster
Biznesu Kultury BizArt

Lokalizacja

Elbląg

Data
powstania

2011

www/fb

Informacje

Główne cele działalności klastra to:
promocja marki, powiązanie kultury i
sztuki z biznesem w celu wdrażania
innowacyjnych rozwiązań gospodarczych
i technologicznych, wzmocnienie
potencjału lokalnych firm prowadzących
działalność gospodarczą na rzecz kultury
na rynku krajowym, europejskim i
http://www.klasterbizart.pl światowym, zwiększenie efektywności
i konkurencyjności regionalnego
przemysłu kultury, tworzenie platform
wymiany pomysłów i idei oraz wspieranie
przedsięwzięć biznesowych, wspieranie
i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć
kulturalnych, wspieranie i inicjowanie
regionalnych koalicji, porozumień
oraz umów o współpracy na rzecz kultury.
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8

9

Nazwa

Creativro

Klaster Przemysłów
Kreatywnych
BeCreate

Lokalizacja

Wrocław

Bydgoszcz

Data
powstania

www/fb

Informacje

2011

Creativro, to pierwszy wrocławski klaster
branży multimedialnej, stworzony z myślą
o rozwoju kultury współpracy z wszystkim
sektorami gospodarki, którego celem jest
systemowy rozwój przemysłów
kreatywnych. Tworzą go przedstawiciele
https://www.facebook.com
władz samorządowych, środowiska
/Creativro
naukowego oraz liderzy
w kategoriach animacji, designu, eventów,
marketingu internetowego
i mobilnego, reklamy, public relations, IT,
technologii oraz szkoleń. Ostatnie
informacje z 2017r.

2012

Głównym celem działania
przedsiębiorstwa odpryskowego Klaster
Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o. jest
wdrażanie bezpośrednio na rynku
http://www.klasterpk.byd.
wyników prac B+R poprzez oferowanie
pl/id,1/efektywnausług lub towarów opartych na wynikach
wspolpracatychże prac w sektorze przemysłów
miedzysektorowa
kreatywnych. Efekt ten jest osiągany
poprzez synergię działań udziałowców
klastra oraz podmiotów i instytucji
przemysłów kreatywnych
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Nazwa

Zachodniopomorski
Klaster Przemysłów
Kreatywnych

Lokalizacja

Szczecin

Data
powstania

2012

www/fb

Informacje

Ideą Klastra Przemysłów Kreatywnych jest
stworzenie platformy współpracy
dla firm i instytucji związanych z szeroko
definiowanym sektorem kreatywnym,
zrzeszającym zarówno praktyków rynku,
jak i jego entuzjastów i prognostyków.
https://polnocnaizba.pl/zac Głównym zadaniem Klastra jest wspólne
hodniopomorski-klaster- wypracowanie niestandardowych
kreatywny-zadania
przedsięwzięć, rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych oraz
innowacji społecznych wpływających na
lokalny rozwój sektora kreatywnego, a
także kształtowanie otoczenia
biznesowego
w jakim działają członkowie Klastra.

https://klasterkreatywny.co
m.pl
11

Klaster Biznesów
Kreatywnych

Zabrze

2012

Brak aktualnych informacji. Ostatnie dane
https://www.facebook.com pochodzą z 2019r.
/profile.php?id=100071118
290298
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12

Nazwa

Klaster designu, innowacji
i mody

Lokalizacja

Lublin

Data
powstania

2013

www/fb

Informacje

Cele klastra: promocja idei klasteringu
oraz współpracy międzysektorowej,
inicjowanie współpracy, tworzenie
zaplecza edukacyjnego i artystycznego na
potrzeby klastra, wspieranie
merytoryczne i techniczne firm należących
do klastra, promocja wykreowanych w
ramach klastra marek, produktów i usług,
promocja designu jako kluczowego
czynnika sukcesu rynkowego, zwiększenie
https://pludziału produktów z zastosowaniem
pl.facebook.com/people/Kl
wzornictwa w produkcji, zwiększenie
aster-Designu-Innowacji-ikonkurencyjności przedsiębiorstw poprzez
Mody
wykorzystanie wzornictwa, poprawa
wykorzystania prawa własności
przemysłowej, promocja wyróżniających
się pod względem wzornictwa firm i ich
produktów, wspieranie powstawania
innowacyjnych firm, produktów i usług,
wzrost liczby nowych, innowacyjnych
produktów i usługa z zastosowaniem
wzornictwa.
Zakończenie działalności 2022r.
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Data
powstania

13

Klaster Przemysłów
Kreatywnych Made in
Śląsk

Gliwice

2014

14

Krakowski Klaster
Filmowy

Kraków

2015

www/fb

Informacje

https://www.facebook.com Brak aktualnych informacji Ostatnie dane
/madeinslask/
z 2017r.

www.film-krakow.pl

Krakowski Klaster Filmowy to dom
produkcji filmowej z Małopolski. Łączy
profesjonalne firmy, organizacje i
artystów z branży filmowej. To także
platforma usług, współpracy, informacji
oraz działań promocyjnych i
edukacyjnych. Klaster obejmuje i
zapewnia wszystkie etapy produkcji filmu i
zrzesza najlepsze wypożyczalnie (rental),
producentów liniowych, kierowników
produkcji, obsługę lokacji, scenografię,
animację, postprodukcję obrazu i
dźwięku.
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Tabela nr 5. Najwyżej pozycjonowane i najbardziej znane organizacje reprezentujące SKM oraz SK
(wyniki wyszukiwania dwóch pierwszych stron Google Search, kontynuacja do slajdu 57)
Nazwa

IAA Polska Międzynarodowe
Stowarzyszenie Reklamy

Informacje
Misją International AA Polska jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju rynku komunikacji
marketingowej. Celem stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój branży z poszanowaniem
zasad etycznych. Kluczowe wartości dla IAA Polska to transparencja, inkluzywność i współpraca.
A przede wszystkim dialog: z partnerami zewnętrznymi, ale też wewnątrz branży. Jako jedyna
organizacja skupia przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej:
reklamodawców, media, agencje mediowe, reklamowe, badawcze, technologiczne i inne.
Występuje w imieniu całego środowiska: wpływa na otoczenie legislacyjne, promuje dobre
praktyki, upowszechnia wiedzę na temat innowacji i nowych trendów, realizując konkretne
projekty. Zrzesza 200 członków
https://iaa.org.pl/

IAB Polska – Związek
Pracodawców Branży
Internetowej

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od
2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród około 230
członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy
mediowe, agencje interaktywne i reklamodawcy. Misją IAB jest wspieranie działalności
uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego
medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.
https://www.iab.org.p
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Nazwa

Krajowa Izba Producentów
Audiowizualnych (KIPA)

Informacje
Jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce i jedną z największych
niezależnych organizacji biznesu, łączącą ponad 150 podmiotów. Wśród nich firmy producenckie
specjalizujące się w produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej, a także szkoły filmowe i
regionalne fundusze filmowe (RFF). Od momentu powstania w 2000 r., aktywnie uczestniczy w
ciągłym rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego. Podstawowym zadaniem KIPA jest
reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków, w szczególności wobec
administracji rządowej i kluczowych graczy rynku audiowizualnego. KIPA działa na rzecz
integracji środowiska producentów, jest platformą wymiany doświadczeń i współpracy,
dostarcza informacji o bieżących zmianach legislacyjnych, w tym prawno-podatkowych oraz o
najważniejszych wydarzeniach branżowych. Zapewnia również dostęp do usług prawnych z
najlepszymi ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z sektorem
audiowizualnym, a także kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w działalności
reprezentantów tego rynku. Dodatkowo organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla
profesjonalistów i promuje działalność swoich członków.
https://kipa.pl/

Stowarzyszenie Architektów
Polskich

Organizacja założone w 1934 r. Ogólnopolskie stowarzyszenie zawodowe zrzeszające
architektów
Statutowymi celami działalności SARP są: dbałość o jakość architektury i środowiska –
zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla
rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu architekta i ochrona
zawodu. SARP prowadzi zarówno szeroko pojętą działalność kulturalną, naukowo-oświatową
(organizacja sympozjów i wystaw), organizuje konkursy architektoniczne jak i służy świadczeniu
wzajemnej pomocy przez polskich architektów.
https://www.sarp.pl/
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Nazwa

Informacje

Stowarzyszenie Autorów i
Wydawców COPYRIGHT
POLSKA

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA jest organizacją zbiorowego
zarządzania (ozz), działającą na rzecz wydawców i twórców. Jako unikatowa na rynku
wydawniczym organizacja skupia zarówno wydawców książek, wydawców prasy, twórców
indywidualnych. Zajmuje stanowisko we wszystkich istotnych dla członków aspektach
dotyczących własności intelektualnej i rynków, na których oni działają.
https://www.copyrightpolska.pl/

Stowarzyszenie Autorów Zaiks

Największa w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ma ponad 100 lat
doświadczenia. Zrzesza kompozytorów, autorów tekstów, scenarzystów, dramatopisarzy,
tłumaczy, plastyków, choreografów oraz twórców innych dziedzin sztuki, a także wydawców
muzycznych. Jako stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność socjalną na rzecz członków. Jest
też jednym z największych w Polsce mecenasów kultury. Udziela w imieniu twórcy zgody na
korzystanie z jego utworów, pobiera wynagrodzenia autorskie od firm, instytucji i osób, które
wykorzystują twórczość w swojej działalności, zebrane w ten sposób wynagrodzenia autorskie
odpowiednio dzieli i wypłaca twórcom
https://zaiks.org.pl/
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Nazwa

Stowarzyszenie Komunikacji
Marketingowej SAR

Informacje

Organizacja zrzesza 124 firmy, tworzące komunikację marketingową: agencje full service,
agencje mediowe, agencje brand design & consulting, agencje eventowe, agencje interaktywne,
domy produkcyjne i agencje AdTech.
Zadaniem SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie
warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy.
https://sar.org.pl/

Stowarzyszenie Kreatywna
Polska

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i
innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr
kultury, ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej w tym
naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej.
Stowarzyszenie promuje kreatywność i innowacyjność jako najskuteczniejszych sposobów
budowania nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy,
uczestniczy w działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji
wpływających na sytuację i możliwości działania twórców i naukowców, a także na kształt
polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego. Organizuje inicjatywy mające na celu dialog z
opinią publiczną oraz swoją działalnością przyczynia się do edukacji kulturowej, naukowej i
medialnej.
Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest reprezentacją różnych środowisk kreatywnych i
innowacyjnych tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z
przemysłu kreatywnego i innowacyjnego wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych.
https://www.kreatywnapolska.pl/
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Nazwa

Stowarzyszenie Organizatorów
Incentive Travel

Informacje

SOIT to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży incentive travel. Działa na polskim rynku
od 2009 roku.
SOIT zrzesza aktualnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje
incentive travel.
Celem stowarzyszenia jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia
biznesowego. Poprzez integrację środowiska i reprezentowanie jego interesów SOIT buduje
dobre imię i wizerunek branży, szerzy wiedzę, podnosi kompetencje, wyznacza i promuje
wysokie standardy realizowanych projektów incentive travel.
https://soit.net.pl/

Stowarzyszenie Projektantów
Form Przemysłowych

Istnieje od 1963 roku. Jest jedyną organizacją skupiającą projektantów wzornictwa w Polsce.
SPFP skupia obecnie około 100 członków – projektantów, teoretyków projektowania i osób
działających na rzecz wspierania dobrego wzornictwa w Polsce.
https://spfp.org.pl/

56

III. Rozwój współpracy w SK i SKM

Organizacje branżowe w
SKM i SK.
6z6

Nazwa

Związek Firm Public Relations

Informacje
Związek Firm Public Relations
ZFPR działa od 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług public relations w
Polsce. Związek zrzesza kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach public
relations. Cele działalności to: ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków,
reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji, dbałość o najwyższe standardy
etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i karty etyczne ICCO, umacnianie
pozycji zawodu specjalisty public relations i kształtowanie właściwego rozumienia roli tego
zawodu, budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami, realizacja badań
dotyczących istotnych w branży zjawisk, tworzenie programów szkoleniowych i edukacyjnych
podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kształtujących rozwój profesjonalnych kompetencji.
https://zfpr.pl/

Związek Stowarzyszeń Rada
Reklamy

Organizacja pozarządowa, non-profit. Stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze
reklamy. W skład organizacji wchodzą stowarzyszenia branżowe oraz firmy (obecnie 35
członków). Rada Reklamy została powołana w celu stworzenia, promocji i ochrony zasad, jakimi
powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością reklamową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz polscy przedsiębiorcy reklamujący się za granicą.
https://radareklamy.pl/

Źródło: opracowanie własne, informacje na podstawie stron internetowych wskazanych podmiotów.
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Wynikiem współpracy wewnątrz sektorowej jest chociażby opracowanie standardów branżowych,
ułatwiających działanie na rynku, potwierdzających kwalifikacje wymagane w branży, a jednocześnie
wspierających współpracę pomiędzy firmami.
Znakomity przykład standaryzacji kwalifikacji w obszarze e-marketingu stanowi DIMAQ (Digital Marketing
Qualification). Jest to funkcjonujący od 2015 roku międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu
digital marketingu na dwóch poziomach zaawansowania: proffesional i basic, sprawdza wiedzę w 12
obszarach tematycznych. Co istotne, dokument jest ważny przez 2 lata (ze względu na ciągły rozwój branży)
i podlega procedurze recertyfikacji. Metodologia została opracowana przez IAB Polska. Certyfikat posiada
rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach: Polsce, Grecji, Słowacji, Słowenii, Serbii,
Czarnogórze, Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz na Cyprze (DIMAQ, dostęp 31.10.2022).
Współpraca branży zaowocowała również stworzeniem wytycznych w zakresie influencer marketingu, które
zostały zebrane i udostępnione na dedykowanej stronie internetowej https://influencermarketing.org.pl/.
Bardzo szybki rozwój tego obszaru marketingu spowodował konieczność wyznaczenia standardów rynkowych i
określenie zasad współpracy pomiędzy influencerami, agencjami i marketerami. Grupa robocza Influencer
Marketing działająca w ramach IAB Polska, we współpracy z UOKIK stworzyła serwis, w którym udostępnione
są wszystkie kluczowe informacje i wytyczne dotyczące influencer marketingu, wypracowane z podmiotami,
jak i regulatorami.

IAB Polska stworzył i opublikował również „Przewodnik po influencer marketingu. Część I” (IAB, 2021)
skierowany do klientów, agencji i influencerów. Publikacja zawiera zbiór dobrych praktyk, zarówno od strony
klienta, agencji jak i influencerów.
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W 2019 roku, z inicjatywy środowisk branżowych, w wyniku szeroko zakrojonych rozmów środowiskowych,
została przygotowana i zatwierdzona Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej, czyli standardy
przetargowe i współpracy z dostawcami usług marketingowych. Inicjatywa została rozpoczęta w 2015 roku,
przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki
i Zakupów PSML, które utworzyły tzw. Dialog Branżowy Reklamodawców i Agencji z udziałem praktyków
i ekspertów oraz przy wsparciu organizacji branżowych: Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,
Związku Firm Public Relations, IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Stowarzyszenia
Organizatorów Incentive Travel, Meeting Planner, Konfederacji Lewiatan.

Biała księga jest dokumentem zawierającym zbiór rekomendacji, narzędzi i wzorów dokumentów
do wykorzystania w 9 kategoriach marketingowych. Składa się z 10 rozdziałów: wytyczne ogólne, komunikacja
full service, digital, PR, eventy, media, produkcja filmów reklamowych, branding, incentive travel oraz badania.
Zawiera najlepsze rozwiązania, efektywne praktyki przetargowe i modele biznesowe. Celem Białej Księgi jest
wsparcie efektywnej współpracy reklamodawców i agencji, poprawa efektywności, czasu i kosztów procesów
przetargowych oraz podniesienie jakości kupowanych usług.

59

IV. Dobre praktyki

Pozostałe inicjatywy w
zakresie współpracy
międzysektorowej oraz
dobre praktyki.
3z4

Inicjatywą, o której należy wspomnieć jest pomysł utworzenia Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Ma
ono stanowić nowatorską instytucję kultury zajmującą się zarówno twórczym, jak również biznesowym
wymiarem działalności kulturalnej. Prace nad utworzeniem Centrum zainicjowało Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w czerwcu 2022 r.

Zgodnie z założeniem, działalność Centrum skoncentruje się wokół wykorzystania nowoczesnych technologii
w kulturze, kulturowych grach wideo, rozszerzonej rzeczywistości, grafice cyfrowej, reklamie, modzie
i wzornictwie, a także muzyce czy tańcu. Jednym z zasadniczych kierunków działalności CRPK będzie
inspirowanie i rozwijanie międzybranżowej i międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju polskich
przemysłów kreatywnych. Jednocześnie instytucja ma realizować szereg inicjatyw mających na celu promowanie
polskich przemysłów kreatywnych na rynkach zagranicznych. Działania te mają wpłynąć na wzrost eksportu
polskich przemysłów kreatywnych oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie polskiej marki narodowej.

Potencjał sektora kreatywnego jako czynnik pobudzający aktywność gospodarczą i wpływający na poziom
i jakość życia mieszkańców został dostrzeżony również przez władze samorządowe, które aktywnie promują
postawy kreatywne. Doskonale wpisują się tutaj przykłady rozwiązań z Lublina i Łodzi.
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IV. Dobre praktyki

Pozostałe inicjatywy w
zakresie współpracy
międzysektorowej oraz
dobre praktyki.
4z4

Lublin promuje sektor kreatywny jako jedną z głównych gałęzi gospodarczych miasta. Na stronie:
https://gospodarczy.lublin.eu/branze/specjalizacje-gospodarcze-lublina/kreatywna/ znajdują się informacje
o sektorze. Zamieszczone są również przygotowywane na zlecenie miasta analizy dotyczące kondycji SK
w regionie, promowane są projekty związane z tematyką branży m.in.: Przestrzeń kreatywna, Kreatywny
Lublin, Kreatywni, Kreatywne Vouchery, Creative Spirits. Miasto stworzyło również „bazę kreatywnych”, gdzie
zaprezentowane są firmy z podziałem na specjalizacje: https://kreatywni.lublin.eu/baza-kreatywnych/.

W Łodzi na stronie internetowej Urzędu Miasta znajduje się zakładka „Przemysły kreatywne”:
https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/wywiady-ze-specjalistami/. Zamieszczone tam są
m.in.: aktualności dotyczące sektora w Łodzi, baza firm kreatywnych (https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemyslykreatywne/baza-firm-sektora-kreatywnego/), informacje o strefach coworkingowych na terenie miasta,
informacje o pracowniach twórczych do wynajmu, wywiady ze specjalistami z sektora. Warta zaznaczenia jest
inicjatywa podjęta przez miasto Łódź pod nazwą „Lokale dla kreatywnych”. Jest to konkurs, w ramach którego
osoby związane z sektorem kreatywnym mogą nająć lokale w centrum Łodzi na preferencyjnych warunkach.
Dzięki temu najemcy dają nowe życie przestrzeniom do tej pory zniszczonym lub zaniedbanym, a jako inwestorzy
włączają społeczności lokalne w swoje działania i integrują mieszkańców organizując ciekawe wydarzenia.
Projekt wpisuje się także w założenia miasta dotyczące rewitalizacji przestrzeni. Wydany został nawet
„Przewodnik po lokalach dla kreatywnych”.
(https://uml.lodz.pl/files/public/dla_biznesu/kreatywna/przewodnik_po_lokalach_www) promujący
najciekawsze przykłady. Podobne inicjatywy podejmowane są w innych miastach, np. we Wrocławiu
(https://www.wroclaw.pl/30-kreatywnych-wroclawia/2016/), w Krakowie (https://krakowculture.pl/krakowculture-kultura-na-wyciagniecie-reki/) czy w Warszawie (https://cktargowa.pl/centrum-kreatywnosci-targowa).
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Część 2: Badanie metodą FGI
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Metoda badania

Pomiar: FGI
Czas trwania: 29.09.2022 - 5.10.2022

Badanie jakościowe z udziałem
przedstawicieli podmiotów
funkcjonujących w sektorze komunikacji
marketingowej (SKM) oraz
przedstawicieli innych branż sektora
kreatywnego (SK)

Osoby badane: Przedstawiciele podmiotów funkcjonujących w sektorze komunikacji marketingowej
i przedstawiciele podmiotów sektora kreatywnego, eksperci branżowi, eksperci edukacyjni.
Przedstawiciele SKM biorący udział w badaniu reprezentowali podmioty zajmujące się m.in.:
• wydawnictwem i dziennikarstwem
• reklamą
• fotografią, filmem
• radiem i telewizją
Przedstawiciele SK biorący udział w badaniu reprezentowali podmioty zajmujące się m.in.:
• architekturą
• projektowaniem mody
• muzyką
• rękodziełem
• wzornictwem
• grafiką i projektowaniem
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Próba badawcza

Tabela nr 6. Próba badawcza
Sektor

W zogniskowanych wywiadach
grupowych (FGI) wzięło udział 27
przedstawicieli obu sektorów.

Badani reprezentowali różne wielkości
przedsiębiorstw. Największą część próby
(N=13) stanowiły osoby prowadzące
indywidualną działalność gospodarczą,
zgodnie z rozkładem wielkości firm w
sektorze.
Osoby badane stanowiły reprezentację
firm z obu sektorów – były to osoby na
różnych stanowiskach; właściciele,
menedżerowie oraz osoby na
stanowiskach operacyjnych, które
zostały wskazane do reprezentacji firmy
w badaniu. W badaniach wzięło udział
także 3 ekspertów edukacyjnych oraz 3
ekspertów branżowych (osoby
pracujące w sektorze ponad 6 lat).

Sektor kreatywny

Sektor komunikacji
marketingowej

Branża

Liczebność reprezentacji

Ekspert edukacyjny

3

Rzemiosło

1

Sztuka i kultura

2

Projektowanie / Wzornictwo

3

Grafika i projektowanie stron

1

Architektura

2

Muzyka

3

Reklama

2

Telewizja / Radio

2

Fotografia

3

Wydawnictwo

5

Źródło: opracowanie własne

64

Powiązania i przepływy międzybranżowe oraz potencjalne obszary współpracy sektora
komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego.
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Obszar 1:
Identyfikacja istniejących powiązań i przepływów międzybranżowych oraz potencjalnych obszarów współpracy sektora komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego.

Branże sektora
kreatywnego najczęściej
współpracujące
z sektorem komunikacji
marketingowej.

Najczęstsze współprace zachodzą pomiędzy branżami:
W sektorze komunikacji marketingowej

W sektorze kreatywnym

wydawnictwo

muzyka

dziennikarstwo

grafika

reklama

projektowanie i malarstwo

Bardzo często współpraca nie występuje. Jako powody przedstawiciele obu sektorów wskazali:
1. samowystarczalność firmy
2. przeszłe negatywne doświadczenia we współpracy międzysektorowej
3. networking firmy pozwalający znaleźć partnera w znanych już firmach

Główne powody braku
nawiązywania nowej
współpracy według
badanych

4. posiadanie własnych wewnętrznych działów marketingowych
5. negatywna opinia nt. sektora komunikacji marketingowej
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Identyfikacja istniejących powiązań i przepływów międzybranżowych oraz potencjalnych obszarów współpracy sektora komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego.

Postrzeganie sektora
kreatywnego przez
sektor komunikacji
marketingowej.
Postrzeganie SKM przez
inne branże sektora
kreatywnego.
1z2

Przedstawiciele obu sektorów są zgodni, że sektor komunikacji marketingowej i sektor kreatywny przenikają
się. Ich profile kompetencyjne są bardzo zbliżone, są od siebie zależne i nie istnieją jako stricte rozgraniczone
zestawy kompetencji. Ponadto, w przeważającej większości, eksperci z obu sektorów uznają, że naczelną cechą
łączącą sektory jest kreatywność.

Przedstawiciele obu sektorów jednogłośnie uznają, że praca w branżach, które te sektory obejmują wymaga
integracji doświadczeń z różnych dziedzin oraz myślenia wieloaspektowego i zorientowania na rynek wielu
różnorodnych branż.

Przedstawiciele sektora komunikacji marketingowej są zdania, że głównym celem działalności sektora
kreatywnego jest tworzenie treści, które w dalszym etapie sektor komunikacji marketingowej ma wypromować
i sprzedać. Przedstawiciel sektora kreatywnego posiada umiejętność dobrania odpowiednich kreacji
artystycznych do określonej grupy docelowej.

Według badanych sektor kreatywny to szeroko pojęta działalność artystyczna, nieograniczona standardami,
jednocześnie naznaczona ryzykiem nieopłacalności. Sektor kreatywny kojarzony jest z przekładaniem
kreatywności i estetyki ponad klarowność przekazu i standardy jego projektowania.

W ocenie przedstawicieli SKM, sektor kreatywny tworzą zazwyczaj indywidualni twórcy.
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Postrzeganie sektora
kreatywnego przez
sektor komunikacji
marketingowej.
Postrzeganie SKM przez
inne branże sektora
kreatywnego.
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Czym zajmuje się sektor komunikacji marketingowej według przedstawicieli sektora kreatywnego:
Komunikacja z odbiorcami
Analiza
Wdrażanie w sprzedaż produktu stworzonego przez sektor kreatywny

Sprzedaż, pod którą dostosowuje odpowiednie środki i kanały przekazu

Sektor komunikacji marketingowej jest również postrzegany przez niektórych jako ograniczony zasadami
tworzenia strategii marketingowych oraz podlegający większym wymaganiom ze strony klienta. Wśród
negatywnych skojarzeń na temat SKM pojawił się również przesyt informacjami, które SKM kieruje
do odbiorców.

Część przedstawicieli sektora kreatywnego uznaje pracowników SKM za twórców, których dziełami jest kontent
oraz ciekawy i innowacyjny plan promocji.
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Postrzeganie sektora
kreatywnego przez
sektor komunikacji
marketingowej.
Postrzeganie SKM przez
inne branże sektora
kreatywnego.
Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“Cel może się różni [dla] tych dwóch sektorów, oraz struktura, [to] w jaki sposób działają ludzie z tych obszarów.
No, bo właśnie cel tych treści kreatywnych, czy tam twórczych, rzeczy twórców, którzy produkują treści, czy,
właśnie dzieła i tak dalej, jest bardziej w tym obszarze artystycznym wyzwalania emocji. A jednak celem
komunikacji marketingowej jest raczej sprzedaż.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego

“Ten [sektor] kreatywny dla mnie [to] takie zadbanie, żeby było to mięsko, taka smaczna treść i ładnie podane,
natomiast ten sektor komunikacji – dobranie odpowiedniego kanału dystrybucji tego mięska, określenie też
grupy odbiorców tego contentu, częstotliwości, jakiegoś optymalnego czasu publikowania różnych treści i tak
dalej. Cały taki sektor wykonawczy dla tej zawartości.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego

“Sektor kreatywny w marketingu dla mnie personalnie jest umiejętnością wykorzystywania i dobierania
odpowiednich kreacji wizualnych, najczęściej graficznych, choć nie tylko bo często też są to animacje i filmy
wideo, do osiągnięcia celu jaki jest stawiany przed agencją załóżmy marketingową”
- przedstawiciel sektora kreatywnego

“Mi marketing bardziej się kojarzy z czymś, co się opłaca, a kreatywność z czymś fajnym, pomysłowym,
ale nie zawsze ta pomysłowość jest opłacalna.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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spotykania się
przedstawicieli SKM oraz
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Tabela nr 7. Zadania wykonywane w ramach współpracy międzysektorowej

Branża sektora komunikacji
marketingowej

Współpracujące z daną
branżą SKM inne branże
sektora kreatywnego

Suma
zadań/projektów
wykonywanych w
ramach współpracy w
badanej próbie (suma
liczb wskazanych przez
osoby badane

Wydawnictwo

Branża literacka, tworzenie
kreatywnych filmów
reklamowych
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Dziennikarstwo

Muzyka

45

Reklama

Tworzenie materiałów
edukacyjnych; muzyka,
grafika i projektowanie

6

Źródło: opracowanie własne
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Zadania wykonywane w
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Główne miejsca
spotykania się
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innych branż sektora
kreatywnego.
2z2

Badani wskazywali liczbę projektów i/lub zadań wykonywanych w ramach współpracy międzysektorowej.
W badaniu respondenci wspomnieli o ponad 120 zrealizowanych działaniach (Tabela nr 7). Biorąc pod uwagę
liczbę osób badanych (27) można wywnioskować, że współpraca pomiędzy firmami z obu sektorów zachodzi
całkiem często. Jak pokazują jednak dalsze wypowiedzi, duża część respondentów deklaruje, że nie ma żadnego
doświadczenia we współpracy międzysektorowej. Świadczy to o dużej kumulacji projektów realizowanych w
ramach dwóch sektorów pośród małej liczby firm. Innymi słowy, istnieje mała liczba przedsiębiorstw, które
realizowały projekty międzysektorowe, ale podejmują współpracę regularnie i chętnie ją odnawiają (z pewnymi
wyjątkami). Z kolei firmy bez doświadczenia w tym zakresie stronią od nawiązywania relacji biznesowych z
przedstawicielami drugiego sektora.
Niezależnie od powyższego, przedstawiciele obu sektorów zgodnie uznają, że projekty w ich branżach wymagają
specjalistycznej wiedzy zarówno z obszaru kreatywnego, jak i marketingu.
Miejscami spotkań najczęściej wymienianymi przez oba sektory jest Internet - w szczególności media
społecznościowe i portale automatyzujące proces współpracy międzybranżowej. Główne pole spotkań stanowi
jednak networking oparty na długotrwałej współpracy oraz sieć poleceń innych firm z tej samej branży.
Zarówno SK, jak i SKM wychodzi z inicjatywą współpracy.
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międzysektorowej.
Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“Pracuję w wydawnictwie poznańskim. I to nie jest takie wydawnictwo komercyjne, że tak powiem, tylko my po
prostu szukamy jakimś takich właśnie perełek, różnych takich też młodych debiutujących, na przykład przyszłych
pisarzy, czy tak dalej. I pomagamy im rozwijać tą karierę. Też publikujemy ich dzieła.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Można powiedzieć, że tak (red. badany ma doświadczenie we współpracy z sektorem komunikacji
marketingowej), bo tak jak mówię, w projekcie strony internetowej i moi klienci potrzebują się jakby gdzieś
wypromować, to wszystko. (...)”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Najczęściej jest to polecanie. Od na przykład znajomych, którzy gdzieś tam są też z naszej branży, którzy mają
dobre wspomnienia ze współpracą z daną firmą. Ewentualnie czasem Internet. Jeżeli mamy jakieś inne zadanie i
nie mamy z polecenia takiej osoby. Jakieś rekomendacje oczywiście też patrzymy, jaką ma renomę ta firma w
Internecie, jakie ma efekty, poprosimy o portfolio. Więc, raczej, raczej Internet tak bardzo ogólnikowo. I
sprawdzamy Facebooka i to, co mają na stronie, jak mają zrobioną stronę i tak dalej i tak dalej…”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
“Młodzi ludzie (...) organizowali koncert i zadzwonili do mnie, bo sprawdzili moją aktywność w mediach
społecznościowych, ogólnie w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, że spoko, że super. Czy byłaby
szansa objąć patronat. Czy byłaby szansa poprowadzić ten koncert.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Główne powody
niepodejmowania
współpracy
międzysektorowej.

Duża część respondentów deklaruje, że nie ma doświadczenia we współpracy międzysektorowej. Głównymi
powodami wskazywanymi przez przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej są samowystarczalność
firmy tj. posiadanie wewnętrznych działów odpowiedzialnych za kreatywne elementy projektów.

Przedstawiciele sektora kreatywnego wskazują podobne powody, jako główne w niepodejmowaniu współpracy
międzysektorowej. Ponadto wskazują także współpracę w obrębie prywatnych sieci kontaktów między firmami
oraz negatywną opinię na temat SKM wynikającą z postrzeganych rozbieżnych celów obu sektorów. Innym
powodem, często wskazywanym zwłaszcza przez przedstawicieli małych lub jednoosobowych działalności, jest
brak odpowiedniego budżetu pozwalającego na podjęcie profesjonalnej współpracy.

Niektórzy respondenci reprezentujący sektor kreatywny wskazują przy tym, że brak współpracy z sektorem
komunikacji marketingowej ma widoczny negatywny wpływ na jakość promocji produktów.

Oba sektory nie wykluczają podjęcia współpracy międzysektorowej w przyszłości.
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Cytaty:
“W mojej obecnej sytuacji nie potrzebuję żadnych agencji marketingowych. W naszych szeregach jest osoba,
która jest ściśle związana z marketingiem. Potrafię obsłużyć strony internetowe, Facebooka, Instagrama. Reszta,
że tak powiem nakręca się sama.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego

“Ja z wytwórniami nie chce współpracować, dlatego że też mnie przeraża sposób działania wytwórni i to w jaki
sposób po prostu z człowieka robią produkt marketingowy.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego

“W pewnym sensie agencja, w której pracuję po prostu się tym zajmuje jakby kompleksowo od początku do
końca. Więc my kontaktujemy się z klientami a propos ich potrzeb. Na podstawie plików tworzymy kreacje,
komunikujemy jakby też wszystko marketingowo, nawet poprzez prowadzenie profili w mediach
społecznościowych i tak dalej.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Obszar 1:
Identyfikacja istniejących powiązań i przepływów międzybranżowych oraz potencjalnych obszarów współpracy sektora komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego

Sukcesy i niepowodzenia
jako skutek współpracy
międzysektorowej.
Przyczyny sukcesów i
niepowodzeń
współpracy
międzysektorowej.
1z3

Proporcja sukcesów i niepowodzeń współprac międzysektorowych to kwestia różnicująca opinie i doświadczenia
reprezentantów obu sektorów.

W kwestii sukcesów, więcej doświadczenia deklaruje sektor komunikacji marketingowej, zwłaszcza branża
wydawnicza. Najczęściej wskazywana jest współpraca z debiutującymi pisarzami, czy organizacja eventów
wspólnie z firmami reprezentującymi różne branże z sektora kreatywnego np.: zajmującymi się oprawą
audiowizualną eventów. Współprace oceniają jako owocne, dobrze zorganizowane i skutkujące długotrwałą
współpracą.

Przedstawiciele sektora kreatywnego, zwłaszcza branży muzycznej, wskazują jako udane współprace, te które
przebiegały terminowo, osiągały zamierzone efekty oraz pozwalały im na dużą dozę swobody w pracy
twórczej.
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Identyfikacja istniejących powiązań i przepływów międzybranżowych oraz potencjalnych obszarów współpracy sektora komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego.

Sukcesy i niepowodzenia
jako skutek współpracy
międzysektorowej.
Przyczyny sukcesów i
niepowodzeń
współpracy
międzysektorowej.
2z3

Z relacji respondentów wynika, że około połowa współprac międzysektorowych zakończyła się niepowodzeniem.
Reprezentanci sektora komunikacji marketingowej – branży dziennikarskiej i wydawniczej przytoczyli przykłady
nieudanej współpracy z firmami sektora kreatywnego.

W przypadku reprezentanta dziennikarstwa niepowodzenie było związane z niedotrzymania umowy przez
zespół muzyczny, który uchylił się od zapłaty wynagrodzenia za usługę konferansjerską.

Przypadek branży wydawniczej dotyczył wygórowanych oczekiwań debiutującego pisarza, stawiającego
warunki, których wydawnictwo nie mogło spełnić.
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Identyfikacja istniejących powiązań i przepływów międzybranżowych oraz potencjalnych obszarów współpracy sektora komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego.

Sukcesy i niepowodzenia
jako skutek współpracy
międzysektorowej.
Przyczyny sukcesów i
niepowodzeń
współpracy
międzysektorowej.
3z3

Z relacji respondentów wynika, że około połowa współprac międzysektorowych zakończyła się niepowodzeniem.
Reprezentanci sektora kreatywnego – branży rzemieślniczej i muzycznej przytoczyli przykłady nieudanej
współpracy z firmami sektora komunikacji marketingowej.

W przypadku reprezentanta branży rzemiosła, niepowodzenie dotyczyło braku zainteresowania współpracą
w celu wypromowania projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to przypadek
wskazany jako przykład niedowartościowania projektów finansowanych z budżetu publicznego.

Przypadek branży muzycznej dotyczył nadmiernej kontroli i formalności związanych z nieskomplikowanym
projektem realizowanym we współpracy z firmą z branży oprogramowania.
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Identyfikacja istniejących powiązań i przepływów międzybranżowych oraz potencjalnych obszarów współpracy sektora komunikacji marketingowej oraz innych branż sektora kreatywnego.

Sukcesy i niepowodzenia
jako skutek współpracy
międzysektorowej.
Przyczyny sukcesów i
niepowodzeń
współpracy
międzysektorowej.
Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“Kiedyś tworzyliśmy właśnie taki dosyć potężny kurs języka polskiego jako obcego, gdzie wymagało to ponad
rocznej pracy(...) Praca olbrzymia. Było to finansowane ze środków unijnych, ale najsmutniejsze jest to, że kiedy
ten kurs po wielkim wysiłku naprawdę, znalazł się w Internecie, to raczej nie został rozreklamowany, a mógł
nawet na siebie zarobić. (...) są wydawnictwa chociażby, czy w ogóle są szkoły językowe, które tworzą świetne
serie podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, mają doskonale rozwinięty marketing,
współpracę, są świetnie rozreklamowane w Internecie, ale co ciekawe to muszą być firmy prywatne. Jeśli robi
się to w branży budżetowej, to bywa różnie mówiąc delikatnie. “
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Wszystkie moje współprace są udane, dlatego że ja mam sporą dozę niezależności. Dostaję jakieś wytyczne, ale
ode mnie zależy ta kreacja. No bo ktoś, kto ktoś, kto powierza mi na przykład zadanie nie wiem, napisania,
stworzenia utworu muzycznego, no to jakby oddaje mi też to zaufanie, że ja to jakby zrobię dobrze. Oczywiście
dając mi jakieś wytyczne, które, które muszę spełnić. Ja się do tego dostosowuje. I tutaj nie ma miejsca na jakieś
specjalnie nieudane jakby eksperymenty. “
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“A miałem taki też nieprzyjemny epizod. (...) Dotyczył tego, iż jak jacyś młodzi ludzie (...) organizowali koncert i
zadzwonili do mnie (...) Czy byłaby szansa poprowadzić ten koncert (...) Ale umówiliśmy się na wynagrodzenie
takie czysto symboliczne, bo uznałem, że to jest młoda firma, młodzi ludzie, mają pasję, zajawkę. I pomyślałem
sobie okej, dobra, kredyt zaufania. Byłem głupi. Bo teraz już trochę nauczony doświadczeniem, wziąłbym
zaliczkę. (...) I doszło do [tego], że do dziś dzień ci młodzi ludzie mi nie zapłacili, bo musieli zapłacić najpierw
wykonawcom”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Podobieństwa i różnice w wymiarze kompetencyjnym w SKM i w innych branżach sektora
kreatywnego
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Obszar 2:
Wskazanie podobieństw i różnic w wymiarze kompetencyjnym w SKM i w innych branżach sektora kreatywnego

Profil idealnego
pracownika sektora
komunikacji
marketingowej.
Profil idealnego
pracownika sektora
kreatywnego.
1z2

Przedstawiciele obu sektorów nakreślili profil idealnego pracownika swojego sektora.
Na profil idealnego pracownika sektora komunikacji marketingowej składają się takie cechy jak:

Kreatywność i umiejętność wychodzenia z inicjatywą działania
Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność planowania
Umiejętność działanie pod wpływem stresu
Terminowość
Wrażliwość estetyczna
Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne
Umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na klienta bądź partnera
biznesowego
Kompetencje kwalifikacyjne odpowiadające danej branży

Dyspozycyjność do pracy w nieregulowanym czasie
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Obszar 2:
Wskazanie podobieństw i różnic w wymiarze kompetencyjnym w SKM i w innych branżach sektora kreatywnego

Profil idealnego
pracownika sektora
komunikacji
marketingowej.
Profil idealnego
pracownika sektora
kreatywnego.
2z2

Na profil idealnego pracownika sektora kreatywnego składają się takie cechy jak:

Kreatywność i pomysłowość

Elastyczność
Wielozadaniowość
Umiejętność dostosowania formy przekazu zarówno do odbiorcy

Znajomość rynku i obowiązujących na nim trendów
Dobra znajomość własnej branży
Znajomość branży partnera biznesowego

Wyobraźnia przestrzenna
Umiejętność efektywnej komunikacji na każdym etapie realizowanego
projektu

81

Obszar 2:
Wskazanie podobieństw i różnic w wymiarze kompetencyjnym w SKM i w innych branżach sektora kreatywnego

Profil idealnego
pracownika sektora
komunikacji
marketingowej.
Profil idealnego
pracownika sektora
kreatywnego.
Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“Dla mnie to taki pracownik, no taki multitaskingowy – trzeba się umieć odnaleźć… Taki pracownik dla mnie, do
mojej branży szkoleniowo – projektowej, to taki który… Bardzo obrazowo – który elegancko i merytorycznie
poprowadzi, bądź będzie uczestniczył w arcyważnym spotkaniu na wysokim szczeblu, ale też będzie potrafił
dostosować komunikację, gdy pojedzie na spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich i równocześnie będzie bardzo
merytoryczny, będzie specjalistą w swojej dziedzinie, z doświadczeniem(...)Taka elastyczność i umiejętność
dostosowania się do sytuacji, bo jak to ktoś powiedział – kto z ludźmi pracuje, w cyrku się nie śmieje – więc… tak,
to jest cenna umiejętność i taki dystans do tego wszystkiego.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Więc pracownik, który u nas pracuje, czyli zajmuje się projektowaniem odzieży, maskotek – powinien być
kreatywny, to już jest w ogóle taki mus, chyba nawet nie muszę o tym mówić. Powinien mieć wyobraźnię
przestrzenną, bo nie wszystko to, co wymyślimy sobie w głowie da się przenieść na ubranie. Musi mieć
znajomość materiałów, znajomość rynku, bo wiadomo, że to się później musi sprzedać. Przede wszystkim musi
mieć dużo pomysłów. Ponieważ powstaje coś od razu w jakiejś ilości sztuk większej, więc muszą to być pomysły
same trafione. Przede wszystkim musi mieć dużą wiedzę i dobrą znajomość branży, bo branżą jest dość mocno
specyficzna. Kreatywność, ale też wizualizacja przestrzenna. (...) Nie wszystkie projekty da się przełożyć na
papier, więc musi być ta wiedza.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Z mojej perspektywy to przede wszystkim osoba zorganizowana, która potrafi zapanować nad chaosem, ma
taka umiejętność niestresowania się w sytuacjach ekstremalnie stresujących, ma kreatywne pomysły, potrafi
jedno zdanie napisać na dziesięć różnych sposobów, proponować różne rozwiązania, kiedy to oryginalne nie
spodobało się powiedzmy klientowi.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Wskazanie podobieństw i różnic w wymiarze kompetencyjnym w SKM i w innych branżach sektora kreatywnego

Podobieństwa i różnice
w rzeczywistym profilu
kompetencyjnym
pracowników sektora
komunikacji
marketingowej i sektora
kreatywnego.
1z2

Respondenci poproszeni o określenie rzeczywistego profilu kompetencyjnego pracowników sektora
komunikacji marketingowej oraz sektora kreatywnego wskazali kilka wspólnych cech kluczowych dla każdego
z sektorów, jak również znaczące różnice kompetencyjne. Wśród kompetencji wspólnych dla obu sektorów
wskazywanych przez zdecydowaną większość respondentów pojawiły się:

Kompetencje wspólne dla obu sektorów
• kreatywność
• odporność na stres

• komunikacja interpersonalna
• specjalistyczna wiedza w swojej branży
• umiejętność pracy zadaniowej
• duże zaangażowanie w realizowany projekt i poczucie odpowiedzialności za każdy jego etap
• umiejętność rezygnacji z powszechnie stosowanych metod pracy na rzecz nowych strategii

Opis kompetencji pracownika sektora komunikacji marketingowej stworzony przez reprezentantów obu
sektorów znalazł punkty wspólne w postaci specjalistycznej wiedzy na temat sposobów dotarcia do klientów
oraz wnikliwej obserwacji rynku i znajomości jego ograniczeń. Opis kompetencji pracownika sektora
kreatywnego stworzony przez reprezentantów obu sektorów znalazł natomiast punkty wspólne w postaci
wysokiego poziomu wrażliwości, ciekawości i kreatywności.
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2z2

Respondenci wskazali także subiektywnie obserwowane różnice w profilach kompetencyjnych pracowników
obu sektorów. Różnice były wskazywane na zasadzie przeciwieństw cech i kompetencji. Jest to interesujące
z perspektywy postrzeganej wagi współpracy międzysektorowej. Komplementarność postrzeganych kompetencji
może mieć na nią pozytywny wpływ poprzez uzupełnienie słabszych stron jednego partnera biznesowego
atutami drugiego. Wskazane różnice przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 8. Podobieństwa i różnice w rzeczywistym profilu kompetencyjnym pracowników obu sektorów
Kompetencje charakterystyczne
dla sektora kreatywnego

Kompetencje charakterystyczne
dla sektora komunikacji marketingowej

W ocenie SKM:
• pomysłowość ponad rzetelność
• naturalny talent jako podstawa pracy
• chęć samorozwoju
• brak zorientowania w rzeczywistych
możliwościach i ograniczeniach rynku

W ocenie SKM:
• rzetelność ponad pomysłowość

W ocenie SK:
• brak charyzmy i pewności siebie
• mała elastyczność w stosunku do różnorodnych
metod promocji

W ocenie SK:
• charyzma
• otwartość na różnorodne metody
promocji
• myślenie analityczne
• wysoki poziom determinacji i uporu

Źródło: opracowanie własne
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Podobieństwa i różnice
w rzeczywistym profilu
kompetencyjnym
pracowników sektora
komunikacji
marketingowej i sektora
kreatywnego.
Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“Uważam, że do kluczowego podobieństwa też będzie osoba, która będzie zaangażowana w dany proces, czy
dany projekt oraz osoba odpowiedzialna, czyli żeby wzięła odpowiedzialność za zarówno początek tego projekty
jak i pełne zakończenie.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Ta empatia jest na pewno wyższa. (red. u pracowników sektora kreatywnego) wyczucie, też umiejętność
nazwania emocji na przykład i dotarcia, tak czucia człowieka, nie? Żeby przekazać mu treści w taki zrozumiały
sposób i żeby go poruszyć i dotknąć. Myślę, że to, to ma tak tą przewagę. Ale to na pewno jest taki wyróżnik tej
kreatywnej strony.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Kluczowe podobieństwa, to dla mnie sama kreatywność też. (...) No to jeszcze jeśli chodzi o podobieństwa to
jest praca zadaniowa, czyli praca na danym projekcie. Czyli zróżnicowane podejście względem danego projektu.
Czyli to nie jest praca, gdzie cały czas wykonuje się to samo, tylko każdy projekt się od siebie różni i trzeba
podchodzić zadaniowo do niego.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
“Do sektora kreatywnego - kluczowa różnica, że fajny pomysł, niekoniecznie wchodzący w życie. (...) jeszcze bym
do różnic sektora komunikacji marketingowej dodał, że bardziej mi się marketing kojarzy ze specjalistą, gdzie
firma zatrudnia taką osobę, a kreatywność - bardziej pracownicy dodają jakieś nowe pomysły.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej

85

Obszar 2:
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Dotychczasowe i
przewidywane zmiany w
profilu kompetencyjnym
sektora komunikacji
marketingowej i innych
branż sektora
kreatywnego.

Respondenci w większości zgodnie uważają, że profil kompetencyjny obu sektorów zmienił się na przestrzeni
lat i zmierza w kierunku dalszych zmian. Według przedstawicieli obu sektorów zmiany te wymagają od
pracowników nowych kompetencji, będących odpowiedzią na wymogi pracy z użyciem nowoczesnych
rozwiązań technologicznych.
Za główny powód tych zmian, respondenci, niemal jednogłośnie uznali postęp technologiczny oraz sytuację
pandemiczną, która wymusiła przejście na pracę hybrydową lub w pełni zdalną w wielu branżach. Zdaniem
respondentów zmiany te wymuszają rozwój kompetencji związanych z pracą zdalną, a wśród nich odporność
na stres, dobrą organizację własnej pracy, samodyscyplinę oraz umiejętności związane z rozwiązaniami
technologicznymi.
Przedstawiciele sektora komunikacji marketingowej zwracają uwagę, że zmiany te mają pozytywny wpływ
na rozwój kreatywności na polu marketingowym, zwłaszcza u młodych pracowników, którzy dopiero wchodzą
na rynek. Otwierają również przestrzeń dla rozwoju ciekawości, poznawania nowych rozwiązań, trendów
rynkowych, jak również doskonalenia kompetencji związanych z rozwojem technologicznym. Zmiany te również
poszerzają drogi dotarcia do klientów za pośrednictwem nowych mediów. Respondenci zwracają uwagę na to,
że wspomniane powody zmian mają negatywny wpływ na media tradycyjne. Zdaniem badanych przeniesienie
działalności w sferę cyfrową, będzie sukcesywnie zmniejszać poziom zainteresowania odbiorców tradycyjnymi
mediami, w związku z czym będą one zmuszone ograniczyć lub nawet całkowicie zlikwidować swoją działalność.
Część respondentów, zwłaszcza z sektora kreatywnego widzi w tych zmianach dużą szansę na rozwój i nowe
możliwości. Zwracają oni również uwagę na postępujące ujednolicanie różnorodnych branż i dziedzin, które
wymuszają posiadanie zupełnie nowych kompetencji i wiedzy w wielu różnorodnych aspektach. W sektorze
kreatywnym widoczny jest również coraz większy nacisk na naturalny talent pracowników będący wartością
równą z kompetencjami miękkimi i wykształceniem akademickim.
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Cytaty:
“Na pewno to co wszyscy zauważyliśmy, to jest to, że od czasów pandemii ludzie bardzo się otworzyli na nowe
rozwiązania, co oznacza między innymi na social media i uważam, że ten świat wirtualny i świat rzeczywisty – one
się zbliżyły do siebie, co oznacza, że są dużo większe możliwości a jednocześnie ludzie bardziej się na to
otworzyli.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Przede wszystkim właśnie rozwój Internetu, czyli zwiększenie kanału sprzedaży, lepsze portale sprzedażowe,
rozwój ogólnie, do Internetu ludzie się przenieśli, jest więcej stron, więcej ludzi ten Internet odwiedza. Nie tylko
sklepy stacjonarne, ale przede wszystkim teraz właśnie Internet.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Ale ta zmiana idzie do przodu. Ona się rozwija. (...) I myślę, że to jest ta kreatywność, która się wyzwala wśród
młodych ludzi. Nawet podejście i myślenie: jak to zrobić, jak opakować.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
“W czasie pandemii działania dziennikarzy też zostały przeniesione na home office, co było z jednej strony dobre,
bo można było podziałać w sferze online, ale z drugiej były tak naprawdę tylko tematy dotyczące pandemii i
około pandemiczne. W tym dziennikarstwie kulturowym nic się nie działo, więc z jednej strony to był ogromny
przestój, ale z drugiej, można było się nieco rozwinąć w Internecie. Można było przez ten czas rozwijać swojego
Instagrama, albo inne działania internetowe, także to też miało swoje plusy.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Propozycja wspierania rozwoju współpracy podmiotów z SKM oraz innych branż sektora
kreatywnego, również w zakresie kształtowania/wzmacniania kompetencji.
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Sformułowanie propozycji wspierania rozwoju współpracy podmiotów z SKM oraz innych branż sektora kreatywnego, również w zakresie kształtowania/wzmacniania kompetencji.

Warunki kluczowe dla
owocnej współpracy.
Kompetencje kluczowe
dla satysfakcjonującego
efektu współpracy
międzysektorowej.
1z2

Większość respondentów jest zgodnych w opinii, że sektor kreatywny i sektor komunikacji marketingowej
są nierozerwalne, wzajemnie się przenikają, a ich funkcjonowanie zależy od siebie nawzajem. Ponadto
głównym powiązaniem jest profil kompetencyjny obu sektorów, będący jednocześnie kluczem
do satysfakcjonujących efektów współpracy międzysektorowej.
Do listy cech wspólnych, charakteryzujących pracowników obu sektorów, respondenci zgodnie włączyli:
Kreatywność
Otwartość na partnera biznesowego i umiejętność aktywnego słuchania

Chęć współpracy
Efektywna komunikacja
Otwartość na rynki innych branż i podążanie za trendami
Elastyczność
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Za czynniki kluczowe, które muszą zaistnieć, aby współpraca została uznana za owocną, przedstawiciele sektora
kreatywnego uznali komunikację oraz przestrzeń na dialog i negocjacje na poziomie pozwalającym zgodnie
dążyć do wspólnie założonego celu. Wskazana została również zdolność do ustępstw obu stron i gotowość do
wprowadzania zmian we własne koncepcje na wspólny projekt.
Respondenci zaproponowali również kilka obszarów do zmiany, aby poprawić jakość współpracy
międzysektorowej.
Przedstawiciele sektora komunikacji marketingowej wyróżnili:
• racjonalne dobieranie wielkości partnera biznesowego do możliwości budżetowych,
• poprawienie komunikacji: od strony sektora kreatywnego w zakresie informacji merytorycznych o produkcie,
od strony sektora komunikacji marketingowej o możliwościach i specjalizacji agencji marketingowej
wchodzącej w daną współpracę.
Przedstawiciele sektora kreatywnego wskazali na:
• wypracowanie u obu stron współpracy umiejętności odejścia od najczęściej stosowanych strategii działania
w momencie realizacji projektu, w którym nie odnoszą one sukcesu,
• wzajemne udzielanie wskazówek między partnerami, aby jak najlepiej przedstawić drugą perspektywę
postrzegania projektu,
• poprawienie sytuacji projektów finansowanych z budżetu publicznego, aby zainteresowanie promocją było
tak samo wysokie, jak w przypadku projektów finansowanych przez prywatnych klientów,
• zadbanie o przejrzystą regulację prawną podejmowanej współpracy,
• stworzenie bazy firm marketingowych, pozwalającej na wybór firmy partnerskiej w możliwie najkrótszym
czasie, eliminując poszukiwanie partnera biznesowego metodą “prób i błędów”.

90

Obszar 3:
Sformułowanie propozycji wspierania rozwoju współpracy podmiotów z SKM oraz innych branż sektora kreatywnego, również w zakresie kształtowania/wzmacniania kompetencji.

Korzyści dla
przedstawicieli różnych
sektorów/branż
wynikające ze współpracy
międzysektorowej.
Trudności, z jakimi
spotykają się
przedstawiciele
podmiotów podczas
współpracy.
1z5

Respondenci, zapytani o zasadność współpracy międzysektorowej, mają podzielone opinie.

Zdecydowana większość badanych jest zdania, że współpraca międzysektorowa jest nieodzowna z racji
wspólnego celu. Ponadto współpraca niejednokrotnie jest uznana za ważniejszą w funkcjonowaniu branży
niż sam produkt. Nie ma możliwości, aby firma była specjalistą w każdej dziedzinie wymaganej do realizacji
określonego projektu. Dodatkowo, ponieważ granice między sektorami są płynne i zacierają się, wzajemne
wsparcie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju branż w sektorach.

Część respondentów jest jednak zdania, że marketing nie jest potrzebny w rozwoju firm sektora kreatywnego.
Taka współpraca jest konieczna jedynie na początkowym etapie rozwijania działalności i promowania marki.
Według nich, w większości przypadków, wystarczający jest marketing szeptany i wypracowana sieć kontaktów.
Zdanie to podzielają przede wszystkim przedstawiciele jednoosobowych działalności sektora kreatywnego.
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Pomimo różnych opinii, większość reprezentantów obu sektorów jest zgodna, że współpraca międzysektorowa
jest naturalną i nieodzowną częścią ich pracy.

Wśród korzyści, jakie niesie współpraca, respondenci z sektora komunikacji marketingowej wymieniają:
• szansę na obiektywne spojrzenie na dany projekt, zwrócenie uwagi na elementy, które mogłyby nie zostać
zauważone,
• możliwość pracy z ekspertami danej dziedziny,
• niejednokrotnie lepszy od zamierzonego efekt końcowy, będący wynikiem dobrej komunikacji.
Przedstawiciele sektora kreatywnego za główne wartości dodane współpracy międzysektorowej uznają:
• przyspieszenie pracy nad projektem,
• szansę na podjęciu długoterminowej współpracy z danym partnerem i rozszerzenie networkingu,
• wypromowanie produktu stworzonego dla klienta, do czego współpraca z SKM jest niezbędna.
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Respondenci wskazują również klika istotnych trudności pojawiających się podczas współpracy
międzysektorowej.

Sektor komunikacji marketingowej za główne trudności uznaje wygórowane oczekiwania partnera z sektora
kreatywnego, które są niemożliwe do zrealizowania.

Z kolei sektor kreatywny wskazuje uzależnienie stopnia sformalizowania i organizacji współpracy od wielkości
firm partnerskich. Ponadto do współpracy może zniechęcać obawa o przewartościowaniu produktu
artystycznego w produkt stricte marketingowy. Przedstawiciele sektora kreatywnego za trudność wskazują
również kwestię dostosowania narzędzi marketingowych do docelowej grupy odbiorców produktu
kreatywnego, jak również negatywne oddziaływanie na proces twórczy wynikające z samego faktu współpracy
i poddania się ograniczeniom z tym związanym.
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sektorów/branż
wynikające ze współpracy
międzysektorowej.
Trudności, z jakimi
spotykają się
przedstawiciele
podmiotów podczas
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Badani z obu sektorów, zapytani o czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę międzysektorową, zwrócili
uwagę na kilka elementów.

Wśród czynników ułatwiających znalazły się:
• kompetencje miękkie, w szczególności dobra komunikacja, chęć porozumienia i wzajemne wsparcie,
• doświadczenie obu stron w realizowaniu współpracy,
• networking i sieć znajomości,
• wzajemny szacunek jako główny predyktor długoletniej lub stałej współpracy,
• kompatybilność osobowościowa uczestników współpracy,
• otwarte nastawienie na partnera biznesowego,
• elastyczność, otwartość na dialog i negocjacje,
• znajomość branży partnera biznesowego,
• ustalenie wspólnego celu i jednakowa jego interpretacja przez partnerów biznesowych.
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Wśród czynników utrudniających współpracę międzysektorową wyróżniono:
• zamknięcie branż sektora kreatywnego na współpracę w obrębie własnych znajomości,
• brak kompatybilności osobowościowej uczestników współpracy,
• niedoinformowanie o ograniczeniach firm sektora komunikacji marketingowej, które niejednokrotnie
podejmują się współpracy z chęci zysku, nawet jeżeli obszar ich specjalizacji nie obejmuje danego projektu,
• zbędne wydłużanie łańcucha komunikacji, przepływ informacji przez pracowników, którzy nie mają
kompetencji lub uprawnień decyzyjnych,
• próba nanoszenia poprawek przez klienta na udaną współpracę międzysektorową. Utrudnieniem jest
naleganie klienta na zmiany oparte na wiedzy potocznej, często niezgodnie ze standardami tworzenia danego
produktu (np. standardami tworzenia przekazu marketingowego lub wymogów od strony psychologicznej),
• na etapie wyboru partnera biznesowego, znaczącą przeszkodą są liczne negatywne opinie przeszłych klientów
na temat danej firmy,
• bariera finansowa, ograniczająca w szczególności małe firmy lub indywidualnych twórców,
• brak porozumienia w kwestii celu współpracy,
• nadmierna kontrola działania partnera biznesowego, zwłaszcza w przypadku współpracy z dużymi firmami.
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Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“Odnośnie współpracy nie jest to proste, jest to możliwe, pytanie – czy ludzie mają otwartość i dobre intencje. Bo
jak same zauważyłyście, dobre intencje są bardzo istotne i ważne, a nie wszyscy je mają. (...) Mamy wpływ
jedynie na siebie, a nie mamy wpływu na innych. (...) muszą być chęci z dwóch stron, a często charaktery są
przeróżne, i pytanie czy ludzie mają chęci z dwóch stron, żeby się porozumieć (...) dobrze jest szukać rozwiązań
tam, gdzie jest po prostu na to otwartość. Nie ze wszystkimi nam będzie po drodze. Na siłę to nikt jeszcze niczego
nie zrobił. (…) Tam, gdzie jest otwartość i w ogóle jakaś dobra intencja, jest możliwość zrobienia czegoś fajnego.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Z klientami korporacyjnymi mam takie doświadczenie, że mają taką nadkontrolę, chcą mieć nad wszystkim. (...)
Więc jest taka ingerencja, na zasadzie takiej trochę upierdliwości, nadkontroli czasami właśnie od klientów takich
dużych firm korporacyjnych. (...) Czyli w tym przypadku duże firmy o wielopoziomowej decyzyjności są
trudniejsze we współpracy.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“[Do] przygotowania od strony kreatywnej i marketingowej wzięto osoby z zewnątrz. Dlaczego? (...) Dlatego, że
w naszym, moim środowisku osoby by zrobiły to w sposób subiektywny. Idąc na zewnątrz, osoby robiły to w
sposób obiektywny i w szerokiej takiej skali.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
“Bardzo się często zdarza, że osoby zmieniają się, bo [w] przemyśle muzycznym, czy filmowym, często jest tak, że
to jest zamknięty krąg, tylko ludzie zmieniają barwy. (...) Bardzo rzadko otrzymałem pracę po tak zwanym
wysłaniu CV i przejściu trzech etapów rekrutacji. Więc, w mojej branży otrzymanie pracy przez tak zwane CV,
proces rekrutacyjny, to są mrzonki.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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zapotrzebowanie na
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zaspokojenia popytu na
kompetencje na
pograniczu sektorów.
1z4

Respondenci w większości są zgodni, że współpraca międzysektorowa wymaga wsparcia z zewnątrz, głównie z
uwagi na uprzednio wskazane bariery.
Źródła wsparcia wskazane przez przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej to:

1

Dofinansowanie z PARP

2

Anioły biznesu i prywatni inwestorzy

3

Inkubatory przedsiębiorczości

4

Finansowanie społecznościowe

5

Promocja w mediach społecznościowych

6

Organizowanie wieczorów autorskich przez wydawnictwa

7

Targi branżowe

8

Platformy automatyzujące współpracę międzybranżową, np. Reachablogger, Whitepress,
Useme
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Źródła wsparcia wskazane przez przedstawicieli sektora kreatywnego to:

1

Instytut designu

2

Współpraca z lokalnymi mediami i samorządami w celu promocji produktu lub firmy

3

Parki technologiczne

4

Platformy freelancingowe, np. Upwork, Fiverr

Oba sektory wskazują platformy automatyzujące współpracę międzybranżową i łączące różne branże. Jednak
wymienione propozycje nie pokrywają się i każdy z sektorów korzysta z innych platform. Brak punktu styku
w postaci tej samej platformy jest być może jedną z przyczyn trudności w znalezieniu odpowiedniego partnera
biznesowego do współpracy międzysektorowej. Część respondentów zwróciła uwagę, że wymienione źródła
wsparcia nie są wystarczające, szczególnie ze względu na to, że są to w większości formy wsparcia dla rozwoju
pojedynczej działalności, a nie budowania współpracy międzybranżowej.
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Propozycje co do nowych form wsparcia współpracy międzysektorowej, wymienione przez przedstawicieli
sektora komunikacji marketingowej to:
1. Rozwinięcie mediów społecznościowych, stanowiących efektywne narzędzie autopromocji, w szczególności
dla małych i jednoosobowych działalności.
2. Rozszerzenie różnorodnych form wsparcia finansowego, które jest niewystarczające, w szczególności
w odniesieniu do sektora kreatywnego. Zdaniem respondentów, wsparcie finansowe jest obecnie
skoncentrowane przede wszystkim na projekty innowacyjne, technologiczne i medyczne. Propozycją jest
rozszerzenie dofinansowania małych i jednoosobowych działalności sektora kreatywnego, zwłaszcza
w okresach zagrożenia, np.: pandemii.
3. Organizacja bezpłatnej pomocy coachów w budowaniu biznesplanów z perspektywą na długotrwałe
istnienie firmy na rynku.
4. Ewaluacja potencjału i realnych efektów działania startupów finansowanych z budżetu publicznego, w celu
eliminacji finansowania nieprzemyślanych projektów.
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Propozycje wsparcia współpracy międzysektorowej, wymienionej przez przedstawicieli sektora kreatywnego:
1. Objęcie wsparciem finansowym wszystkich etapów wspieranego projektu - zarówno szkoleń, zakupu
wymaganego sprzętu i rozpoczęcia działalności, jak również procesu generowania pomysłów, tworzenia
planu oraz promowania gotowego produktu.
2. Wykorzystanie potencjału lokalnych mediów do promocji produktów sektora kreatywnego, jak również
reklamowania firm z obu sektorów jako partnerów otwartych na współpracę.
3. Organizacja wsparcia specjalistów na każdym etapie projektu objętego współpracą.
4. Baza potencjalnych sponsorów dostępna na stronie rządowej.
5. Zmiana regulacji prawnych, uwzględniająca korzystniejsze warunki pracy dla pracowników sektora
kreatywnego niż dostępna aktualnie umowa o dzieło.
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Cytaty:
“Trzeba mieć ten potencjał marketingowy w sobie, albo środki finansowe, albo nie wiem, rodzinę, znajomości i
tak dalej, żeby tak naprawdę gdzieś tam się często przebić. Więc na przykład (...) stworzenie jakby takiej dobrej
promocji w Internecie. Nawet gdyby od strony państwowej, tak? Żeby gdzieś taka baza sponsorów była, w której
potencjalne też osoby, które chciałyby nawiązać współpracę mogłyby korzystać.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Projektowo, to bardzo często te koszty tak zwanej promocji i komunikacji, już bez posługiwania się takimi
branżowymi półsłówkami, ale są to koszty, których de facto w budżet nie można wrzucić. Jest to coś takiego
zupełnie pobocznego i (...) owszem, są takie instytucje (...) ale one udzielają bardziej takiego wsparcia na stricte
merytorykę, nawet na zakup jakiegoś sprzętu, doszkalanie się, założenie i rozwinięcie jakiejś działalności
gospodarczej, a nie na takie generowanie pomysłów i takie promowanie ich.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
“Ogólnie myślę o social mediach, bo na przykład u nas to jest bardzo dobre wsparcie, jeśli chodzi o marketing. To
nas ciągnie do przodu cały czas.”
- przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Potencjalne obszary
współpracy SKM z innymi
branżami kreatywnymi
wyróżnione na
podstawie analizy
trendów rynkowych.

Reprezentanci sektora kreatywnego wskazali dwa główne trendy rynkowe: zwiększony popyt na szeroko pojęte
wydarzenia związane z działalnością sektora kreatywnego (np. wg danych GUS nastąpił wzrost liczby
zorganizowanych w 2021 roku imprez artystyczno-rozrywkowych o ponad 100%, natomiast imprez sportowych
– o około 70% w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz coraz bardziej popularne finansowanie prywatne
projektów z zakresu sektora kreatywnego (np. spółka z branży gier Illusion Ray S.A., która jako jedna z wielu firm
swojej branży nawiązała współpracę z funduszem Bellwether Rocka ASI S.A., zapewniającym firmie finansowe
i operacyjne wsparcie) (informacje pochodzą z wypowiedzi osób badanych).

Zdaniem respondentów trendy te przyczyniają się do nasilenia współpracy międzysektorowej, w przypadku
jednej firmy może to być współpraca przy kilku projektach jednocześnie. Ponadto trendy te będą wiązać się
z koniecznością rozwinięcia i poszerzenia kompetencji pracowników. W szczególności umiejętności działania
wielozadaniowego, przy jednoczesnej koncentracji na aktualnie wykonywanym zadaniu. Dodatkowo
finansowanie z budżetów prywatnych będzie powodowało większą kontrolę zleceniodawców, a także większe
wymogi względem kompetencji pracowników, co będzie, zdaniem respondentów, wiązać się z obowiązkową
znajomością branż pokrewnych danej firmie.
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Obszar 3:
Sformułowanie propozycji wspierania rozwoju współpracy podmiotów z SKM oraz innych branż sektora kreatywnego, również w zakresie kształtowania/wzmacniania kompetencji.

Potencjalne obszary
współpracy SKM z innymi
branżami kreatywnymi
wyróżnione na
podstawie analizy
trendów rynkowych.
Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“Na pewno ważne stały się w ostatnich latach, ciężko powiedzieć, ilu latach, ale w tej współczesnej
rzeczywistości, dodatkowe kompetencje. To znaczy wydaje mi się, że właśnie w naszych sektorach przede
wszystkim. Natomiast w naszych branżach, żeby mieć jak najszersze kompetencje, to znaczy orientować się też w
pokrewnych branżach właśnie, gdzie też praca pod presją czasu zdecydowanie się nasiliła wcześniej. (...) Nie było
takiej ilości wydarzeń, takiej podaży nie wiem, reklam, mediów i tak dalej. (...) Często ja robię przynajmniej po
kilka projektów naraz, w każdym się orientować, w każdym być skoncentrowanym i jeszcze mieć właśnie tą
odporność na stres.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego

“Wydaje mi się, że wcześniej, a może z racji też, że mieliśmy zmianę ustrojową i ogólnie wszystko funkcjonowało
inaczej u nas w Polsce kiedyś i było państwowe. Teraz jest w dużej mierze prywatne (...) I wydaje mi się, że
zwłaszcza w tym sektorze właśnie kreatywnym dotyczącym na przykład instytucji publicznych, instytucji kultury,
to się mocno zmieniło i trzeba mieć dużo szersze kompetencje.”
- przedstawiciel sektora kreatywnego
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Część 3: case study (IDI)
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Cele części trzeciej
badań.

Cel 1
Celem stworzenia case study było zidentyfikowanie branż sektora kreatywnego, które
najczęściej współpracują z sektorem komunikacji marketingowej.

Case study (IDI).

Cel 2
W ramach identyfikacji za cel postawiono poznanie obszaru współpracy, tego jak oceniana
jest współpraca międzysektorowa oraz zrozumienie jakie kompetencje sprzyjają efektywnej
współpracy.

Cel 3
Kolejnym z celów było wypracowanie dobrych praktyk między branżami sektora
kreatywnego, a podmiotami SKM.
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Metoda badania

Pomiar: IDI
Czas trwania: 29.09.2022 - 5.10.2022

Badanie jakościowe z udziałem
przedstawicieli podmiotów
funkcjonujących w sektorze komunikacji
marketingowej (SKM) oraz
przedstawicieli innych branż sektora
kreatywnego (SK).
Należy zaznaczyć iż wnioski oparte są o
wyniki badań jakościowych, o niskiej
liczebności próby, dlatego obraz
rzeczywistości może różnić się od tego
przedstawionego w niniejszym raporcie.

Osoby badane: Przedstawiciele podmiotów funkcjonujących w sektorze komunikacji marketingowej (N=11)
i sektorze kreatywnym (N=9).
Przedstawiciele SKM biorący udział w badaniu reprezentowali podmioty zajmujące się m.in.:
• marketingiem
• reklamą
• telewizją i radiem
• filmem i wideo
Przedstawiciele SK biorący udział w badaniu reprezentowali podmioty zajmujące się m.in.:
• muzyką
• grami komputerowymi
• działalnością teatralną
• malarstwem
• rzemiosłem
• grafiką komputerową
• architekturą (wnętrz i krajobrazu)

106

Próba badawcza

Tabela nr 9. Podobieństwa i różnice w rzeczywistym profilu kompetencyjnym pracowników obu sektorów
Sektor

W wywiadach wzięli udział
przedstawiciele różnej wielkości
podmiotów:
• 6 przedstawicieli jednoosobowych
działalności
• 5 przedstawicieli mikro firm
• 1 przedstawiciel małej firmy
• 3 przedstawicieli średnich firm
• 4 przedstawicieli dużych firm

Sektor kreatywny

Osoby badane stanowiły reprezentację
firm z obu sektorów. Były to osoby na
różnych stanowiskach: właściciele,
menedżerowie oraz osoby na
stanowiskach operacyjnych, które
zostały wskazane do reprezentacji firmy
w badaniu.
Sektor komunikacji
marketingowej

Źródło: opracowanie własne

Branża

Liczebność reprezentacji

Rzemiosło

1

Gry komputerowe

2

Działalność teatralna

1

Grafika komputerowa

1

Architektura

2

Malarstwo

1

Muzyka

1

Reklama i marketing

7

Telewizja / Radio

3

Film i wideo

1
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Struktura części trzeciej:
case study (IDI).

Wyróżniono następujące branże sektora kreatywnego, z którymi współpracuje SKM:
1. Branża muzyczna
2. Branża gier
3. Branża rzemieślnicza
4. Branża grafiki komputerowej
5. Branża architektury
6. Branża teatralna
7. Branża malarska

W ramach każdej branży wyróżniono następujące punkty:
• Obszar współpracy SK i SKM
• Ocena współpracy SK i SKM
• Kompetencje gwarantujące efektywną współpracę SK i SKM
• Dobre praktyki współpracy SK i SKM
• Wypowiedzi badanych
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Branża muzyczna
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Branża muzyczna.

Do stworzenia case study zostały włączone wypowiedzi:
Przedstawiciela branży muzycznej
DJ’a oraz członka zespołu hip-hopowego, reprezentującego mikro działalność gospodarczą

Przedstawiciela firmy reklamowej
project managera, reprezentującego mikro firmę

Freelancera zajmującego się marketingiem

Przedstawiciela lokalnej telewizji
prezentera, reprezentującego średnią firmę

110

Branża muzyczna.
Obszar współpracy SK i SKM.
1z2

Muzycy najczęściej współpracują z firmami odpowiadającymi za marketing, zwłaszcza prowadzenie social
mediów, reklamę, ale także z radiem i telewizją. Najczęściej są klientami usług SKM, czasem udzielają
wywiadów w mediach, bądź dostarczają muzykę na eventy.

Muzycy często osobiście lub przez managerów kontaktują się z przedstawicielami firm SKM (project
managerami, managerami, właścicielami lub pracownikami odpowiedniego działu firmy
np. działu promocji i reklamy).

Zadaniem muzyków jest dostarczenie lub produkcja muzyki w różnym zakresie np.: contentu na social media
lub zagranie koncertu na evencie. Firmy SKM odpowiadają zaś za treści zamieszczane na social mediach,
stronach internetowych zespołów oraz poszerzanie ich zasięgów.

Współpraca jest nawiązywana najczęściej w celu wypromowania muzyków, prowadzenia ich kont
w serwisach społecznościowych, ale również w przypadku imprez okolicznościowych, eventów, słuchowisk czy
wywiadów. Są to przedsięwzięcia różnej wielkości i wartości, najczęściej imprezy
od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
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Branża muzyczna.
Obszar współpracy SK i SKM.
2z2

Przedstawiciel branży muzycznej relacjonuje, że aktualnie jego zespół współpracuje z trzema firmami z
sektora komunikacji marketingowej, które są odpowiedzialne za promocję ich działań oraz tworzenie treści
na social media. Respondent poinformował, że korzystają z zasobów firm zewnętrznych do prowadzenia działań
związanych z marketingiem. Również jeden z przedstawicieli SKM zasugerował, że jego firma korzysta z
zewnętrznych zasobów w celu organizowania muzyki
na eventy.

Zarówno przedstawiciele branży muzycznej, jak i firmy SKM najczęściej poszukują partnerów biznesowych i
reklamują swoją firmę jako otwartą na współpracę w Internecie (social media, strony internetowe firm), są to
także kontakty zdobyte przez osobiste koneksje pracowników.

Respondenci zdecydowanie potwierdzają plany dalszej współpracy branży muzycznej z sektorem komunikacji
marketingowej, głównie w relacjach wzajemnego dostarczania sobie treści. Żaden
z nich nie widział także zagrożeń jakie mogłyby wyniknąć z takiej współpracy.
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Branża muzyczna.
Ocena współpracy SK i SKM.
1z2

Muzyków do współpracy z firmami z SKM skłania przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktu z nowymi
osobami, wypracowanie wzajemnego zaufania, jak również niski koszt usługi oraz dobra reputacja
firmy-partnera. Firmy z SKM także kierują się różnymi motywami. Dla jednych jest to możliwość połączenia pracy
z pasją do muzyki, natomiast dla innych jest to zwykłe zlecenie np.: zorganizowania konkretnej muzyki na event.
Przedstawiciele SKM widzą muzyków przede wszystkim przez pryzmat ciekawego materiału, który spodoba się
odbiorcom.

Przedstawiciele branży muzycznej we współpracy z firmami SKM widzą przede wszystkim możliwość
wypromowania się, zdobycia większej ilości odbiorców, a także zaoszczędzenie pieniędzy przez współpracę
z jedynie sprawdzonymi firmami. Firmy z SKM wspominają zaś o możliwości poznania ciekawych ludzi, ale także
o korzyściach finansowych i możliwości budowania rozpoznawalnej marki, jak i promocji.

Muzycy oceniają współpracę z firmami z SKM jako pozytywne doświadczenie. Także przedstawiciele firm
o profilu komunikacji medialnej w większości pozytywnie oceniają współpracę z muzykami. Ich zdaniem jest to
ciekawa praca, zapewniająca adrenalinę, ale także sposób do budowania więzi dla wieloletniej współpracy,
możliwość umocnienia swojej marki i zbudowania pozytywnej opinii o firmie w kręgu branży muzycznej. Wśród
mniej pozytywnych głosów pojawiły się wspomnienia, że artyści są upartymi partnerami biznesowymi, których
czasem ciężko przekonać do wizji specjalistów od marketingu.
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Branża muzyczna.
Ocena współpracy SK i SKM.
2z2

Do największych sukcesów w ramach współpracy międzysektorowej przedstawiciel branży muzycznej
wymienił zaangażowanie jego zespołu do grania na eventach i weselach. Dzięki promocji w social media zyskali
dużą popularność i możliwość podjęcia dodatkowego źródła dochodu.
Także jedna z przedstawicielek SKM wspomina współpracę z zespołem muzycznym jako jeden ze swoich
największych sukcesów w zakresie współpracy międzysektorowej, w głównej mierze ze względu na sprawną
organizację i ciekawe osobowości muzyków, stanowiące dobry materiał reklamowy. Dzięki współpracy
wspomniany zespół „wyszedł z ukrycia”, zyskując szersze grono fanów.
W obu przypadkach współpraca została zainicjowana przez reprezentantów sektora kreatywnego – muzyków.
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Branża muzyczna.
Kompetencje gwarantujące
efektywną współpracę
SK i SKM.

Zdaniem przedstawicieli branży muzycznej dla dobrej współpracy ważne są kompetencje miękkie związane
z komunikacją. Jest to zestaw niezbędny zarówno dla nich, jak i dla partnerów ich współpracy. Także
przedstawiciele SKM wymieniają kompetencje komunikacyjne jako niezbędne dla owocnej współpracy. Poza
tym reprezentanci SKM wymieniają: otwartość, umiejętność wyjścia z inicjatywą i kreatywność jako kompetencje
ważne dla obu sektorów.
Branża muzyczna potrzebuje menedżerów, którzy zdobywaliby kontakty, promowali zespół i zarządzali
finansami. Menedżerowie powinni mieć zestaw kompetencji komunikacyjnych oraz kompetencje zarządzania
ludźmi oraz finansami. W samej branży muzycznej, zdaniem reprezentanta muzyków, brakuje kompetencji
komunikacyjnych i profesjonalizmu. Jednocześnie informuje, że w jego zespole kompetencje te są na dobrym
poziomie. Zdaniem przedstawicieli SKM dla branży muzycznej podstawowymi kompetencjami są: otwartość,
pracowitość, niekonwencjonalność, umiejętność myślenia w sposób abstrakcyjny, umiejętność zachowania się
w nieoczekiwanej sytuacji. Ich zdaniem ważna jest też wiara w swój projekt i pozytywna energia.
Przedstawiciel branży muzycznej poinformował, że poszukuje do współpracy osób kreatywnych,
utalentowanych muzycznie, które potrafią w podstawowym zakresie obsługiwać programy do tworzenia
i obróbki muzyki. Preferuje zatrudniać osoby z pożądanymi kompetencjami. Oferowane przez zespół szkolenia
dotyczą jedynie obsługi sprzętu i programów, na których pracują. Respondent uważa, że na rynku ciężko o osoby
komunikatywne, które mają rozeznanie w muzyce.
Zdaniem reprezentanta w branży muzycznej źródłem wsparcia w zakresie nabywania kompetencji jest głównie
Internet, m.in. webinary, jego zdaniem jest to źródło wystarczające, ewentualnego wsparcia powinni udzielać
menedżerowie lub bardziej doświadczeni pracownicy firmy. Respondent wie, że Unia Europejska oferuje
dofinansowania na szkolenia w zakresie nabywania kompetencji, jednak nie zainteresował się nimi nigdy
szczegółowo.
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Branża muzyczna.
Dobre praktyki współpracy
SK i SKM.

Reprezentant branży muzycznej, a także większość przedstawicieli firm z SKM nigdy nie odrzucili propozycji
współpracy z branżą z drugiego sektora. Osoby, których firmy nie zdecydowały się na współpracę argumentują
to niezgodnością reklamy z ramami oferty, mało interesującym tematem lub niemożnością zrealizowania
materiału (brak zasobów ludzkich i finansowych). Zdaniem muzyków efektywną współpracę z SKM cechuje
dobra komunikacja i stała dostępność agencji marketingowej, a do współpracy zachęcają ich większe zasięgi.
W ramach współpracy dla muzyków ważne są również koszty. Agencja reklamowa powinna zarabiać
proporcjonalnie do tego ile zespół zarobi na danej współpracy.

Przedstawiciele SKM cenią współpracę z branżą muzyczną ze względu na ciekawy charakter pracy, korzyści
finansowe, możliwość wypromowania własnej firmy i możliwość współpracy w przyszłości. Czynnikiem
zniechęcającym jest niepewność. Branża muzyczna jest postrzegana jako mniej stabilna niż branże spoza sektora
kreatywnego. Jest to spowodowane m.in. niestabilnością popularności danego wykonawcy.

Muzycy są także, zdaniem reprezentantów SKM, niekiedy trudnymi partnerami do współpracy. Ciężej ich
przekonać do zrezygnowania ze swojej wizji. Muzycy zaś nie chcą, by agencje reklamowe promowały ich wbrew
polityce zespołu, bądź przeinaczały ich pomysły.
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Branża muzyczna.
Wypowiedzi badanych.

Cytaty:
“(red. o współpracy z SKM) Znaczy te firmy promują nasze posty chociażby, bo my się ogłaszamy jako właśnie na
te imprezy i oni nas promują, udostępniają różne nasze urywki, tworzą nam posty, grafiki.”
- Wywiad 1, przedstawiciel branży muzycznej
“(red. o tym co skłoniło ich do współpracy aktualnymi partnerami) Myślę, że głównie na pewno są to osoby
nam znane tak, no to mamy większe zaufanie do takich osób. Uważam też, że ceny skorzystania z takich usług na
pewno są atrakcyjne w porównaniu do konkurencji no i też na pewno reputacja tych firm.”
- Wywiad 1, przedstawiciel branży muzycznej
“(red. o tym co sprzyja udanej współpracy z SKM) No to uważam, że najważniejsza jest taka dobra komunikacja,
właśnie żeby dobrze się rozumieć. Żeby nie było tak, że firma ta, która ma nas promować agencja reklamowa
robi to wbrew polityce naszej firmy albo po prostu przeinacza nasze też jakieś pomysły. Więc chociażby, to na
pewno też koszta, prawda znowu się powtórzy, ale to też jest bardzo ważne, tak żeby powiedzmy koszt
współpracy z tą firmą był proporcjonalny do mniej więcej do tego, ile zarobimy tak swojej działalności, żeby to
było opłacalne, żeby koszty współpracy nie przewyższały zarobku i naszej firmy.”
- Wywiad 1, przedstawiciel branży muzycznej
“(red. o tym co sprzyja efektywnej współpracy z branżą muzyczna) …to flow, myślimy podobnie, wspólne cele,
podobne wartości. Łatwo się przekonać że coś działa, ale trzeba mieć takie same cele i wartości.”
- Wywiad 2, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Branża gier
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Branża gier.

Do stworzenia case study zostały włączone wypowiedzi:
Przedstawiciela studia tworzącego gry komputerowe
managera, reprezentanta dużej firmy

Przedstawiciela studia tworzącego gry komputerowe
kolportera, reprezentanta średniej firmy

Freelancera zajmującego się marketingiem

Przedstawiciela lokalnej telewizji
prezentera, reprezentującego średnią firmę
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Branża gier.
Obszar współpracy
SK i SKM.
1z2

Twórcy gier komputerowych współpracują przede wszystkim z podmiotami zajmującymi się marketingiem,
serwisami internetowymi poświęconymi grom, a czasem z mediami (telewizją i radiem oraz prasą).

Współpraca ma na celu przede wszystkim wypromowanie produktów studia (gier), zapoznania potencjalnych
klientów z produktem oraz promocja samego studia. W zależności od wielkości studia z osobami
zaangażowanymi w marketing kontaktują się właściciele studia, bądź pracownicy działu promocji i marketingu.
Firmy z SKM odpowiadają za promocję gry na rynku polskim oraz zagranicznym. W przypadku serwisów
dedykowanych grom, ich redaktorzy nierzadko dzielą się wskazówkami i poradami jak ulepszyć produkt, by
konsumenci byli bardziej zadowoleni. Współpraca jest nawiązywana w projektach o różnej wielkości - liczy się
wypromowanie konkretnego produktu. Respondenci będący przedstawicielami branży twórców gier
komputerowych deklarują, że ich podmioty współpracują z kilkoma firmami SKM, są to zarówno serwisy jak
i agencje marketingowe.

Studia tworzące gry komputerowe korzystają z pomocy i zasobów firm zewnętrznych. W przypadku realizacji
konkretnych zadań są to współprace wewnątrz sektora kreatywnego (twórcy spoza studia), jak i reprezentanci
SKM. Osoby z SK są wcielane do zespołu, stają się jego nierozerwalną częścią, a ich pomysły i praca traktowane
są na równi z contentem generowanym przez stałych pracowników studia. Partnerzy z firm reprezentujących
sektor komunikacji marketingowej są traktowani jak wykonawcy zlecenia.
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Wydawcy gier poszukują agencji marketingowych w Internecie i wysyłają zapytania ofertowe do kilku
wyselekcjonowanych firm kierując się portfolio, rozgłosem oraz zasięgami. Także przedstawiciele SKM
sugerują, że często twórcy gier odnajdują ich sami, m.in. przez polecenia z poprzednich projektów. Przedstawiciel
mediów sugeruje także, że współprace (zaproszenia do wywiadów, materiałów) znajduje często na eventach.
Dla wydawców gier eventy są zaś raczej okazją do promocji i sprzedaży, a nie do szukania partnerów
biznesowych.

Zarówno przedstawiciele branży gier, jak i podmiotów SKM informują, że ich firmy promują się jako partnerzy
otwarci na współpracę przede wszystkim w Internecie – zarówno na swoich stronach, jak również przez social
media. Respondenci uważają też, że dostrzegają szansę na współpracę między sektorami w przyszłości. Jeden
z badanych reprezentujących SKM uważa, że rynek gier jest obecnie warty więcej niż rynek filmowy, dlatego
nawiązywanie współpracy jest po prostu bardzo opłacalne.
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Wydawców gier do współpracy z firmami z SKM najbardziej skłania renoma firmy, jej zasięgi, a także cena
usług (chociaż zdaniem respondentów jest ona kwestią drugorzędną w stosunku do jakości realizowanego
projektu). Reprezentanci firm SKM relacjonują, że do współpracy z wydawcami gier skłoniły ich osobista
znajomość z partnerem biznesowym, bądź udział w eventach związanych z grami, które są ciekawym tematem
na materiał dla odbiorców reklam.

Zarówno dla branży gamingowej, jak i firm SKM współpraca wiąże się z promocją i budowaniem sieci
kontaktów dla dalszej współpracy. Ponadto, twórcy gier uważają, że w ich firmach nie ma zasobów
i doświadczenia w realizacji zleceń związanych z marketingiem, zwłaszcza na rynkach zagranicznych.
Przedstawiciele firm SKM dodają także, że współpraca z branżą gier jest ekscytująca (ze względu na bycie częścią
projektu, który może okazać się bardzo dużym sukcesem komercyjnym) i wiąże się ze zdobywaniem
doświadczenia.

Zarówno podmioty branży gamingowej, jak i SKM oceniają współpracę raczej pozytywnie, chociaż jak
wskazują, dużo zależy od konkretnej firmy. Nawiązywanie relacji biznesowych jest dla twórców gier trudne.
Dla branży gamingowej trudnością jest czasem wizja artystyczna firmy reprezentującej SKM, z którą podejmują
współpracę. Niekiedy jest ona sprzeczna z ich oczekiwaniami odnośnie promocji. Wśród reprezentantów SKM
pojawia się opinia wskazująca na to, że taka współpraca jest wyzwaniem, ze względu na często zachodzące
zmiany projektowe. Są one spowodowane innowacjami w branży. W przypadku nieefektywnej i zbyt wolnej
komunikacji zmian ze strony studia gier, praca marketingowa jest nieaktualna i wymaga zmiany.
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Według reprezentantów branży gamingowej dla efektywnej współpracy z SKM ważne są twarde kompetencje
branżowe, związane ze stworzeniem dobrej jakości produktu. Od swoich partnerów wymagają natomiast
przede wszystkim rzetelności, dlatego najczęściej współpracują ze sprawdzonymi partnerami. Zdaniem
przedstawicieli SKM dla dobrej współpracy z branżą gier potrzeba kompetencji związanych
z odpornością na stres oraz merytorycznej obrony własnej koncepcji. Od swoich klientów oczekują, że będą
potrafili patrzeć na projekt w długiej perspektywie i nie zniechęcali się, gdy produkt na samym początku nie
osiągnie sukcesu. Uważają, że w branży gamingowej ważna jest umiejętności poprawienia produktu,
dostosowania go do potrzeb rynku, gdy początkowy pomysł nie zda rezultatu.
Zdaniem respondentów z branży gier kluczowymi stanowiskami w ich branży są te związane ze stworzeniem gry,
stanowiska testerów oraz osób odpowiadających za wydanie gry.

Osoby tworzące gry muszą posiadać twarde podstawy związane z ich rolą np. programiści muszą mieć wysokie
umiejętności informatyczne odpowiadające przynajmniej poziomowi, którzy posiadają absolwenci studiów.
Podobnie osoby odpowiedzialne za grafikę, czy udźwiękowienie gry, powinny płynnie poruszać się
w programach do tego przeznaczonych. Nieco innych kompetencji wymaga się od pracowników
odpowiedzialnych za fabułę gry, w tym przypadku oczekuje się dużej kreatywności, otwartości, umiejętności
uczestniczenia w dyskusji. Wszystkie te osoby powinny także odznaczać się znajomością branży gier, być
entuzjastycznie nastawieni do tego medium, a także chcieć się rozwijać. Podobnym entuzjastycznym powinni
odznaczać się testerzy gier, od których także oczekuje się znajomości branży i zapału do grania, chęci zapoznania
się z nowymi tytułami i mechanikami. Także osoby odpowiedzialne za wydanie tytułu powinny być zorientowane
w branży gamingowej, ale także dobrze znać strukturę i projekty opracowywane przez studio, ważne są także
kompetencje stricte biznesowe. Osób o właśnie takich kompetencjach poszukuje się w branży.
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Kompetencjami, które zdaniem respondentów ciężko jest znaleźć w branży gier są te związane z językami
obcymi, związanymi zarówno z przetłumaczeniem gry jak i dubbingiem.

Poziom kompetencji w przedsiębiorstwach respondentów oceniany jest jako dobry. Badani relacjonują,
że w procesie rekrutacji w większości zgłaszają się osoby, które posiadają wymagane przez wydawców
kompetencje, ponieważ preferują zatrudniać pracowników doświadczonych.

W podmiotach reprezentowanych w badaniu organizowane są szkolenia dla nowych pracowników
jak i szkolenia z nowych kompetencji dla osób z dłuższym stażem. Jedna z firm stawia na szkolenia wewnętrzne,
druga zaś na bieżąco odnajduje firmy oferujące szkolenia w potrzebnym zakresie. Żaden z respondentów nie
wymienił innych źródeł wsparcia w nabywaniu kompetencji, bądź finansowaniu szkoleń pracowników. Jeden
z badanych uznał, że dofinansowania do szkoleń powinny pochodzić z funduszy unijnych.
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W branży gier czasem dochodzi do odrzucenia propozycji współpracy z agencjami marketingowymi. Jest to
związane przede wszystkim z tym, że o zlecenie ubiega się kilka firm, natomiast wybierane są najlepsze z nich.

To co zachęca twórców gier do współpracy to odpowiednie zareklamowanie produktu i możliwość
zrealizowania projektów marketingowych, na które nie ma zasobów w firmie. W przypadku serwisów związanych
z grami jest to także możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów, dodatkowego przetestowania gry. To co jest
mniej korzystne to nieporozumienia wynikające z konfliktu wizji artystycznej pracownika SKM
z oczekiwaniami wydawców, a także możliwość kradzieży pomysłu na grę. Ich zdaniem udanej współpracy
sprzyja rzetelność firmy SKM, a także dobra “luźna” atmosfera między partnerami współpracy.

Firmy SKM do współpracy z branżą gamingową zachęca możliwość wzajemnej reklamy, a także satysfakcja.
To co jest zniechęcające, to trudności w komunikacji, gdy zachodzi bardzo dużo zmian. Zdaniem przedstawicieli
branży SKM dla efektywnej współpracy ważna jest otwartość partnerów na siebie i swoje pomysły, umiejętność
ich generowania i omawiania. Dlatego ważne są także aspekty związane z dobrą komunikacją: przepływ
informacji i umiejętność przedstawienia swojej wizji.
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Cytaty:
“(red. o charakterze projektów, w których nawiązywana jest współpraca z SKM) (...) ma na celu rozpromowanie
firmy, produktów. No to jest takie stricte, taki marketing, który pozwala odbiorcy, że tak powiem zapoznać się z
naszymi produktami.”
- Wywiad 10, przedstawiciel branży gier
“(red. ocena SKM jako partnerów biznesowych) No tak mamy, raczej chcemy, żeby to było na takiej zasadzie, że
my coś zlecamy tak mówimy więcej, jak to ma wyglądać i jeżeli to się spotyka mniej więcej z tym co no widzimy.
No to wtedy jak najbardziej się układa pomyślnie. A jeżeli są jakieś za duże, tam może tak powiem ingerencje to
staramy się albo poszukać kogoś innego, jeżeli oczywiście wcześniej nie zda roli chociażby kwestia dogadania się
w jakikolwiek sposób. Nie oszukujmy się w dużej mierze takich branżach takie indywidualności bardzo też
artystyczne występują (...) nie zawsze ta wizja artystyczna pokrywa się z naszymi oczekiwaniami.”
- Wywiad 10, przedstawiciel branży gier
“(red. ocena SKM jako partnerów biznesowych) Dobra komunikatywność, przyjemna współpraca, nawzajem
sobie pomagamy, mówią jak to jest. Jak recenzują te gry, to muszą mieć takich testerów, którzy sprawdzają taką
grę. Nie ma żadnego zgrzytu, nie ma spiny, na spokojnie, na luzie, terminowość. (red. zapewniają) Rozgłos,
promowanie. Dzięki rozgłosowi mamy większe zysk, można powiedzieć.”
- Wywiad 18, przedstawiciel branży gier
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Cytaty:
“(red. o korzyściach współpracy z branżą gier) (...) okazać się może, że będę częścią projektu gdzie jedna mała
gra może się okazać, że stanie się hitem (...) ciągle się uczę i ciągle to jest dla mnie coś nowego, (red. zdobywam)
doświadczenie…”
- Wywiad 9, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
“(red. o tym co zachęca do współpracy z branżą gier) Przede wszystkim, nie wiem czy pani wie, ale rynek gier
jest więcej wart niż rynek filmowy, więc to pokazuje jak mocna jest dynamika i gry jakie mają budżety.”
- Wywiad 9, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Przedstawicielki branży rzemieślniczej
osoby zajmującej się tworzeniem oraz renowacją starych mebli, reprezentującą jednoosobową
firmę
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Rzemieślnicy często współpracują z agencjami marketingowymi lub freelancerami odpowiedzialnymi
za marketing. Po stronie podmiotów SKM jest prowadzenie mediów społecznościowych lub blogów dla
rzemieślników. Niekiedy wymaga to od marketingowców samodzielnego zdobywania contentu np. przyjeżdżania
do klienta i wykonywania zdjęć. Zdarzają się także współprace B2B, gdzie agencja marketingowa i rzemieślnicy
mają za zadanie wypromować klienta docelowego. W takiej współpracy branża rzemieślnicza dostarcza przede
wszystkim gadżety reklamowe lub upominki dla uczestników eventów.

We współpracy międzysektorowej z rzemieślnikami najczęściej kontaktują się project menegerowie, właściciele,
bądź asystenci.

Współpraca jest nawiązywana w różnej wielkości projektach, od eventów dla kilku osób do kilku tysięcy osób.
Różna jest także wartość projektów, według respondentki reprezentującej branżę rzemieślniczą są to projekty
czasem w granicach 60 - 70 tys. złotych.

Przedstawiciel branży SKM deklaruje współpracę z około 20 firmami, których usługi sprzedaje (w tym gronie
są firmy z branży rzemieślniczej oraz innych). Natomiast respondentka z branży rzemieślniczej współpracuje
aktualnie z projektantem i osobą odpowiedzialną za prowadzenie jej Instagrama. Zarówno firmy SKM, jak
i branży rzemieślniczej korzystają z zasobów zewnętrznych przy realizacji dużych projektów lub przetargów.
Przedstawicielka rzemieślników wymienia m.in. tapicerów, projektantów, osoby odpowiedzialne za social media
oraz osoby z wiedzą na temat antyków.
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Poszukując partnerów do współpracy zarówno przedstawiciel SKM, jak i reprezentantka branży rzemieślniczej
posługują się przede wszystkim osobistymi kontaktami oraz social mediami (również w taki sposób ogłaszają
się jako partner otwarty na współpracę). Jako największą zaletę marketingu szeptanego wymieniają zaufanie
do współpracownika i jego kompetencji.
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Współpraca międzysektorowa jest oceniana przez obie strony pozytywnie

Reprezentanta podmiotu SKM do współpracy skłaniają przede wszystkim osobiste kontakty, znajomość
działalności danej firmy. Rzemieślników ocenia jako upartych, skupionych na tym co robią, a nie w jakim celu.
Uważa, że czasem trudno jest ich przekonać do zrobienia czegoś innego, podjęcia wyzwania. Sądzi także, że
niekiedy artystom-rzemieślnikom brak jest podejścia biznesowego. Korzyści ze współpracy dostrzega zarówno
dla siebie i dla rzemieślników. Jest pewien wyjątkowości produktu jakim dysponuje, co daje mu przewagę nad
konkurencją. Jego zdaniem dzięki takiej współpracy łatwiej jest im dotrzeć do klienta docelowego, zyskują także
nowe doświadczenia, poznają nowe sposoby produkcji. Za swój największy sukces uważa korzyści finansowe
jakie odniosła jedna z firm rzemieślniczych. Wyprodukowała upominki na organizowany przez podmiot
badanego event i zdobyła szersze grono klientów. Badany sam siebie określa „ojcem sukcesu” tej firmy.

Reprezentantka branży rzemieślniczej bardzo ceni sobie podmioty SKM. Współpracę nawiązała przez social
media, na których bardzo spodobał jej się sposób w jaki freelancerka prezentowała swoje meble. Badana
informuje, że zaprzyjaźniły się także prywatnie i zawsze może liczyć na radę i wsparcie tej osoby. Respondentka
uważa, że marketing w social mediach pomaga szczególnie małym przedsiębiorstwom, jednak swój największy
sukces zawdzięcza marketingowi szeptanemu. Tym sukcesem jest współpraca zainicjowana przez radio, dla
którego odnowiła i stworzyła nowe meble. Zlecenie poza znacznymi korzyściami finansowymi zapewniło
badanej reklamę.
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Zdaniem reprezentanta SKM kluczowymi kompetencjami dla obu stron współpracy międzysektorowej są
wzajemne zrozumienie i wychodzenie z inicjatywą. Od partnerów biznesowych oczekuje umiejętności
współpracy, poszanowania drugiego człowieka, umiejętności słuchania i przyznania się do błędu, a także zmiany
utartego schematu działania. Uważa, że rzemieślnikom brakuje podejścia biznesowego i odwagi wyjścia ze
strefy swojego komfortu.

Zdaniem reprezentantki rzemieślników kompetencje partnerów współpracy powinny być zbliżone do siebie,
a dobry rzemieślnik cechuje się kreatywnością, cierpliwością, a kiedy trzeba impulsem. Podkreśla jednak, że nie
kompetencje są istotne, a dusza artysty, której niekiedy brakuje w branży. Osoby, które zatrudnia rekrutuje
z polecenia i dzięki marketingowi szeptanemu. Ta metoda sprawia, że jest w stanie idealnie dopasować zestaw
kompetencji do danego zlecenia.

Reprezentantka branży rzemieślniczej nie zna źródeł wsparcia w zakresie nabywania kompetencji przez
pracowników jej branży. Kojarzy jedynie szkoły branżowe i projektanckie. Sama uczy się i inspiruje programami
telewizyjnymi oraz treściami znalezionymi w Internecie. Uważa, że dofinansowania na rozwój kompetencji
powinny być dostępne w urzędach pracy.
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Według przedstawiciela SKM efektywna i dobra współpraca jest zależna od wzajemnej otwartości partnerów
oraz zrozumienia klienta docelowego. Jego zdaniem, agencje reklamowe szczególnie zachęca do współpracy
możliwość posiadania unikalnego produktu i przewagi nad konkurencją, co skutkuje wymiernymi korzyściami
finansowymi.

Reprezentantka rzemieślników podkreśliła zaś, że do współpracy zachęca możliwość pokazania siebie i swoich
produktów szerszemu gronu odbiorców.
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Cytaty:
“(red. o doświadczeniach we współpracy z SKM) ...jest to jedna osoba, która w ogóle prowadziła sprzedaż
internetową (...) pokazywała również jak dodawać ozdoby do szafy, jak kreować nowy wizerunek danego mebla.
Napisałam do tej osoby i nawiązałyśmy współpracę. Mogę również na nią liczyć w doradzeniu, czy coś pasuje, czy
nie, a nawet współpracujemy na płaszczyźnie prywatnej.”
- Wywiad 14, przedstawiciel branży rzemieślniczej
“(red. o tym gdzie można znaleźć podmiot jako otwarty na współpracę) Jeśli chodzi o to - na Instagramie, ale
również polecenia od znajomych, koleżanki. Drogą pantoflową. Marketing szeptany, nie ogłaszam się do
większych współpracy. Promowanie w kręgu znajomych. Dobry produkt obroni się sam, nie potrzebuje
marketingu.”
- Wywiad 14, przedstawiciel branży rzemieślniczej

“(red. o korzyściach ze współpracy z rzemieślnikami) Korzyści przede wszystkim dla nich (red. branży
rzemieślniczej), jest im łatwo znaleźć klienta docelowego, który jest klientem detalicznym poprzez różne targi.
Jednak z tego nie zrobi się pieniędzy ogromnych. Ja jestem takim pośrednikiem gdzie robię to, żeby robić sobie
dobrze, mam produkt którego jestem pewien. Czasem bywa tak, że te zamówienia dla nich są nierealne do
zrobienia. Na przykład gdzie klient chce tysiąc dwieście plecaków, ale są tacy, którzy są w stanie to zrobić. To
nowe doświadczenie, przechodzą z detalu, a poznają nowy sposób produkcji dla nich. Ta współpraca przynosi
korzyści dla dwóch stron.”
- Wywiad 4, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Reprezentant branży relacjonuje, że współpracuje z klientami z różnych sektorów, w tym także ma
doświadczenie w realizacji zadań dla SKM. Jednak rzadko podejmuje współpracę akurat z tym sektorem,
ponieważ nie są to preferowani przez niego klienci. W obrębie sektora SKM współpracuje aktualnie jedynie
z zaprzyjaźnionym wydawnictwem. Kontaktuje się w nim bezpośrednio z właścicielem, a do jego obowiązków
należy m.in. składanie i przygotowanie książek do druku, projekty okładek, czy projektowanie grafik do akcji
promocyjnych. Współpraca jest nawiązywana niezależnie od wielkości projektu, niektóre są określane przez
badanego jako duże, bowiem trwają kilka tygodni, inne są znacznie krótsze. Niekiedy, w przypadku, gdy któryś
z klientów oczekuje szybkiej i taniej realizacji zdarza mu się korzystać z zasobów zewnętrznych
tzw. “gotowców”, czyli gotowych projektów do przerobienia, które można kupić w różnych bazach grafik. Dzięki
temu nie poświęca czasu na stworzenie grafiki od zera i skupia się na bardziej złożonych, wymagających
zleceniach.

Respondent deklaruje, że rzadko się reklamuje i nie szuka partnerów do współpracy. Zlecenia zapewniają mu
stali klienci lub osoby z polecenia. Nie dostrzega także szansy na rozwój współpracy z SKM w przeciągu
najbliższych kilku lat, ponieważ preferuje pracę z klientem docelowym.
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Badany rozpoczął współpracę z wydawnictwem od wysłania CV w odpowiedzi na ogłoszenie
o stałą współpracę, która po prostu ułożyła się pomyślnie. Szczególnie ceni sobie wymianę wiedzy, zwłaszcza z
osobami z działu marketingu wydawnictwa.

Współprace z innymi podmiotami SKM, głównie agencjami marketingowymi ocenia negatywnie,
w jego opinii nie są to najlepsi klienci. Chcą wykonywać projekty jak najszybciej, jak najniższym kosztem.
W dodatku badanemu nie odpowiada do końca styl pracy jedynie podwykonawcy, który nie jest do końca
w stanie wyczuć klienta docelowego. Preferuje projekty, w których może osobiście skontaktować się ze
zleceniodawcą i przedyskutować jego potrzeby. Jego zdaniem współprace z agencjami marketingowymi
cechuje duża ilość poprawek i mała dochodowość.
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Zdaniem respondenta, dla efektywnej współpracy ważne są kompetencje związane z szybkim
i profesjonalnym wykonaniem projektu. W jego opinii przedstawiciele SKM powinni mieć duże kompetencje
komunikacyjne, aby potrafić przekazać czego chce klient i co ma wykonać grafik.

Ponadto zdaniem badanego sami graficy powinni potrafić programować, a także mieć wiedzę
i umiejętności związane z projektowaniem. Dla freelancerów ważne są także umiejętności komunikacyjne,
niezbędne dla pozyskiwania klientów oraz zrozumienia czego naprawdę potrzebują i oczekują od grafika. Sam
nie zatrudnia pracowników, ale gdyby miał byłyby to osoby posiadające odpowiednią wiedzę do wykonywania
projektów. Preferowałby także przeszkolenie takich osób, aby tworzyły w stylu podobnym do niego. Spójna
estetyka ułatwia pracę i umożliwia nanoszenie poprawek. Uważa, że w branży brakuje przeszkolonych osób,
których prace cechuje profesjonalizm. Ponieważ zawód grafika nie wymaga konkretnego wykształcenia wiele
osób zatrzymuje się na początkowych etapach umiejętności i nie szkoli się dalej.

Badany nie zna konkretnych źródeł wsparcia w nabywaniu kompetencji. Sam ma wykształcenie
w kierunku grafiki oraz na bieżąco doszkala się z darmowych źródeł np. filmów instruktażowych na YouTube.
Uważa, że wsparcie w nabywaniu kompetencji powinien zapewniać pracodawca. Opłacanie szkolenia
pracownika to zysk dla obu stron. Zdaniem badanego najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie dla
pracowników tzw. budżetów szkoleniowych.
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Badany uważa, że udanej współpracy międzysektorowej sprzyja przede wszystkim dobre wyczucie klienta
docelowego przez podmiot SKM i umiejętność jasnego i trafnego przekazania zlecenia grafikowi. To co zachęca
do współpracy z SKM to kreatywna atmosfera, a także kultura pracy, która jest mniej sztywna niż w innych
sektorach. Zdaniem badanego zachęcają także korzyści pozafinansowe tzw. “gifty”, czyli produkty klienta
docelowego, które czasami wśród pracowników rozdają agencje marketingowe.

Respondenta zniechęca natomiast nieprzewidywalność współpracy. Agencje marketingowe mają tendencje
do projektów “na już” jak najmniejszym kosztem, często współpracują z kilkoma grafikami i nierzadko zdarza się
sytuacja otrzymania już rozpoczętego przez kogoś innego projektu. Także agencje marketingowe częściej niż
firmy z innych sektorów są nieterminowe w opłacaniu faktur.

Badany uważa, że do współpracy z SKM zachęciłoby go więcej zaufania do jego osoby jako profesjonalnego
grafika i lepsze wynagrodzenie projektów.
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Cytaty:
“(red. firmy z SKM jako partnerzy biznesowi) Mam wrażenie, że pod moim kontem gdzieś tam powiedzmy
biznesowym, to nie są najlepsi klienci zazwyczaj. Bo ja jestem tam podwykonawcą, więc oni chcą to zrobić tak jak
najszybciej, jak najtaniej. A też jest dużo, dużo poprawek zazwyczaj i ciężko jest wyczuć takiego klienta, bo jakby
on nie robi tego dla siebie, tylko robi to dla kogoś, więc. A my nie poznajemy tej drugiej strony jako tego
końcowego klienta, jako podwykonawca. (...) to jest trochę takie działanie na oślep z mojej perspektywy i nie jest
zbytnio dochodowe. Dlatego też ja jakoś tak rzadko współpracuję właśnie z takimi firmami.”
- Wywiad 16, przedstawiciel branży grafiki komputerowej
“(red. o szansy na współpracę z SKM w przyszłości) Raczej nie. Nie jest to klient, z którym ja lubię pracować. Ale
no głównym takim powodem jest to, że to nie jest klient docelowy, więc mi jest ciężko w takiej sytuacji
pracować, bo nigdy nie wiem jakie są do końca oczekiwania. I to jest tylko pośrednik, który z mojej perspektywy
no wprowadza więcej zamieszania niż to potrzebne.”
- Wywiad 16, przedstawiciel branży grafiki komputerowej
“(red. o tym co może zachęcać do współpracy z SKM) No może ogólnie taka kreatywna atmosfera. Jeżeli w takiej
firmie są jakieś takie fajne kreatywne osoby, to też no ja lubię z takimi osobami pracować powiedzmy. Też w tych
firmach ta kultura pracy, też mam wrażenie, że jest taka mniej sztywna niż w innych. Też z ciekawych rzeczy
takich może nietypowych, ale często takie agencje dostają od swoich klientów gifty różnego rodzaju, albo
produkty i tu też często takie, to dlatego, że to później rozdają. Też czasem można jakieś takie rzeczy poza
finansowe dostać.”
- Wywiad 16, przedstawiciel branży grafiki komputerowej
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Reprezentantka architektury krajobrazu informuje, że aktywnie współpracuje z wydawnictwem, od którego
regularnie nabywa katalogi oraz małą agencją marketingową, odpowiedzialną za strategię marketingową jej
firmy. Zazwyczaj jej asystentka zajmuje się pośredniczeniem we współpracy z tą właśnie agencją.

Architekt wnętrz informuje, że nie utrzymuje stałej współpracy z SKM. Do tej pory realizował pojedyncze
zlecenia zabudowy przestrzeni biurowej, planów filmowych oraz okazjonalne reklamowanie własnej firmy
w mediach tradycyjnych tj. lokalnej prasie, czy lokalnych rozgłośniach radiowych. Jako właściciel firmy osobiście
kontaktuje się z przedstawicielami podmiotów SKM.

Oba reprezentowane w badaniu podmioty nie uczestniczą w dużych współpracach. Architektka krajobrazu
informuje o comiesięcznym opracowywaniu strategii. Zlecenia, które architekt wnętrz przyjmuje od podmiotów
z SKM mieszczą się w granicach 100 tys. złotych.

Reprezentantka architektury krajobrazu informuje, że z outsourcingu korzysta jedynie w kwestiach
marketingowych, ma stałą współpracę z jedną agencją, którą traktuje bardziej w kategoriach wykonawcy. Jej
zdaniem partnerstwo wymaga już ingerowania w jakiś sposób w działalność danej firmy. Agencja ta została jej
polecona, jednak, gdyby na nią nie trafiła prawdopodobnie poszukiwałaby innego podmiotu za pomocą
Internetu. Podczas poszukiwań kierowałaby się doświadczeniami dotychczasowych klientów. Chciałaby
zasięgnąć opinii z pierwszej ręki o danej firmie.
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Architekt wnętrz nie korzysta z zewnętrznych zasobów innych firm, czy sektorów. Jeśli zadanie tego wymaga
szuka wsparcia wśród rodziny lub znajomych, korzystając z marketingu szeptanego. Partnerów do współpracy
szuka przez Internet. Zarówno na portalu społecznościowym Facebook, jak również przeglądając lokalne
ogłoszenia np. w serwisie OLX, kierując się wyborem rejonu, w którym akurat będzie przebywał. Samodzielnie
wykonuje telefony do firm, oferując swoje usługi.

Architekci chętnie biorą udział w targach i eventach branżowych, nie przywiązują jednak wagi do tych wydarzeń
jako istotnej płaszczyzny poszukiwania partnerów do współpracy. Sami najczęściej ogłaszają się za pomocą
social mediów. Przewidują także szansę na kolejne współprace z SKM w przyszłości. Architektka krajobrazu
uważa, że może być to zależne od rozszerzenia jej działalności o sklep internetowy.

Wybierając partnera do współpracy dla reprezentantki architektury krajobrazu istotna jest cena współpracy, ale
przede wszystkim pozytywna opinia innej osoby, najlepiej znanej jej osobiście. Architekt wnętrz wybierając
firmę medialną, w której umieści swoje ogłoszenie, kieruje się przede wszystkim lokalnymi zasięgami danego
podmiotu.
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Architektka krajobrazu rozpoczęła swoją współpracę z agencją marketingową po poleceniu jej przez osoby,
które z tym podmiotem już współpracowały. Współpraca trwa do dzisiaj dzięki atmosferze pracy z tą agencją.
Respondentka informuje, że tym osobom naprawdę zależy na jej sukcesie, nie traktują jej tylko jak źródła
dochodu. Współpraca z agencją gwarantuje jej spokój, że ten aspekt działalności jest dobrze zaopiekowany i nie
musi sama się tym zajmować. Bardzo pozytywnie ocenia tę współpracę, zwłaszcza, że posiada negatywne
doświadczenia z inną agencją marketingową. Uważa, że tamten podmiot wykonywał swoje obowiązki
od niechcenia, bez zaangażowania. Za swój największy sukces uważa większą ilość klientów, korzystających z jej
usług oraz większe grono zaangażowanej społeczności na mediach społecznościowych jej firmy. Uważa
to za zasługę agencji, dzięki której oprawa marketingowa jest skuteczna.

Architekt wnętrz stawia na reklamę w tradycyjnych mediach, bo jak sam się określa “jest oldschoolowy”
i preferuje prasę i radio. Dodatkowo uważa, że bycie wykonawcą dla firm z SKM jest dodatkową reklamą i
pozwala uzyskań cenne referencje dla własnej działalności. Podmioty z tego sektora ocenia bardzo pozytywnie,
ceni sobie otwartość, pomysłowość i kreatywność ludzi, którzy tam pracują. Ponadto uważa ich za rzetelnych
partnerów, z którymi współpraca zawsze jest skuteczna, a rozliczenia natychmiastowe. Dla respondenta
największymi sukcesami są stałe relacje współpracy, zazwyczaj inicjowane przez klientów z branży SKM. Są one
możliwe dzięki wspólnej kreatywności i pomysłom na aranżacje.
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Architektka krajobrazu za kompetencje swoich pracowników, które są kluczowe dla udanej współpracy uważa
samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność. Od partnerów biznesowych oczekuje wiedzy marketingowej,
umiejętności jej przekazania oraz umiejętności zaprezentowania wyników współpracy. Oczekuje także, że
pracownicy agencji będą się wykazywali rzetelnością i odpowiedzialnością

Badany reprezentujący architekturę wnętrz za kluczowe kompetencje swoich pracowników, które gwarantują
dobrą współpracę z SKM uważa kompetencje miękkie m.in. pewne ugrzecznienie, otwartość na odmienności
oraz kompetencje związane z obsługą elektronicznych form komunikacji. Od swoich partnerów biznesowych
także oczekuje wysokich kompetencji komunikacyjnych oraz orientacji w sposobach komunikacji elektronicznej.

Reprezentantka architektury krajobrazu za kluczowe dla branży uważa stanowiska projektanta i osoby
odpowiedzialnej za kosztorysy, które jej zdaniem powinny odznaczać się dokładnością i wielozadaniowością.
Uważa, że w jej branży brakuje czasem uczciwości, jednak jest zadowolona z poziomu kompetencji swoich
pracowników.

Architekt wnętrz informuje, że w jego branży kluczowe znaczenie mają osoby odpowiedzialne za managing
średniego szczebla. Powinny być one wielozadaniowe, dobrze skomunikowane z pracownikami, właścicielem
i zleceniodawcą, gotowe do szybkiego reagowania i potrafiące myśleć poza schematami. Jest to zestaw
kompetencji, których brakuje w branży, dlatego badany jako właściciel firmy często sam realizuje wszystkie
te role.
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Architektka krajobrazu zatrudnia osoby, które mają ukończone studia z dziedziny architektury krajobrazu,
na poziomie co najmniej inżyniera. Wymagane jest także posiadanie portfolio, prawo jazdy i znajomość
programów projektowych, mile widziana jest znajomość języka angielskiego. Respondentka zauważa, że może
20% kandydatów zgłaszających się do pracy spełnia te wymagania. Najczęściej brakuje im prawa jazdy lub
portfolio. Preferuje zatrudniać kandydatów, którzy posiadają już preferowane przez nią kompetencje.
Informuje, że nie doszkala swoich pracowników, ponieważ posiadają oni wystarczające kompetencje,
szkolenia będzie rozważała wraz z rozwojem firmy. Jako znane jej źródła wsparcia w zakresie nabywania
kompetencji wymienia studia, wykłady i kursy. Jej zdaniem urząd pracy oraz gminy powinny oferować takie
wsparcie. Nigdy nie korzystała także z dofinansowania na szkolenia, ale słyszała, że jest to możliwe w urzędach
pracy.

Architekt wnętrz zatrudnia osoby ze znajomością języków zachodnioeuropejskich, komunikatywne i pomysłowe.
Zauważa, że aby znaleźć takiego pracownika czasami musi się spotkać z nawet kilkudziesięcioma kandydatami.
Uważa, że potencjalnym pracownikom brakuje także mobilności, której niekiedy wymaga praca w tej branży.
Preferuje także zatrudniać osoby, które posiadają już wymienione kompetencje. Przed pandemią częściej
szkolił swoich pracowników, jak i sam uczestniczył w szkoleniach, teraz brakuje mu na to zasobów. Ponadto
uważa, że w obecnych czasach nie tylko płatne kursy dostarczają niezbędnej wiedzy. Jego zdaniem w Internecie
można znaleźć dużo wartościowych materiałów szkoleniowych. Uważa, że wsparcie w szkoleniu pracowników
powinny oferować organizacje związane z np. promocją zatrudnienia. Wśród organizacji i instytucji
dostarczających wsparcie finansowe badany wymienia urzędy, PARP. Wie także, że tego typu wparcie jest
oferowane w różnego typu fundacjach. Informuje także, że ponad 10 lat temu sam korzystał z takiej pomocy.
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Zdaniem architektki krajobrazu gwarancją dobrej współpracy między sektorami jest partnerska komunikacja
i rzetelne wykonywanie zleconych zadań. Do współpracy z SKM zachęca ją entuzjazm, zaangażowanie
partnerów współpracy, poczucie, że łączy ich wspólny cel. Zniechęcające wydaje jej się niedbałe podejście
i słabej jakości wykonywanie zobowiązań przez partnera. Współpracy z innymi agencjami odmawia tylko
dlatego, że jest zadowolona z aktualnej. Uważa, że mniejsze, butikowe agencje są przyjemniejsze do
współpracy. Mają mniej klientów i więcej czasu dla jej firmy, czuje się dla nich ważna.

Dla architekta wnętrz wzajemna otwartość i zbieżne oczekiwania w działaniu są gwarantem udanej współpracy
między sektorami. Nie widzi nic zniechęcającego we współpracy z SKM. Lubi pracować z przedstawicielami tego
sektora. Określa ich podejście jako zupełnie inną mentalność - pełną pomysłów i otwartości na nowe działania.
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Cytaty:
“(red. o zakresie współpracy z branżą SKM) Agencje marketingowe, taka butikowa agencja marketingowa, taka
dosyć mała nas wspiera w swoich działaniach (...) Oni nam pomagają opracowywać całą strategię, no bo nie
ukrywajmy, Instagram, Facebook teraz to jest taka podstawa.”
- Wywiad 20, przedstawiciel branży architektury
“(red. o tym co skłoniło do współpracy akurat z tym podmiotem SKM) No opinie osób które już korzystały z ich
usług przede wszystkim, gdzieś tam takie podejście, tam jest taka fajna bardzo atmosfera, bo czuć że oni po
prostu dbają o nas i że tak jakby no nie jesteśmy tylko dla nich workiem z kasą, tylko też im zależy na tym żeby to
fajnie działało i no widać że naprawdę się starają.”
- Wywiad 20, przedstawiciel branży architektury

“(red. o SKM jako partnerach biznesowych) Myślę, że mam z nimi dobre skojarzenia, układa się współpraca
dobrze. Jest to z reguły współpraca skuteczna, natychmiastowa, gdzie na bieżąco są rozliczenia, gdzie współpraca
z tymi ludźmi jest taka otwarta, pomysłowa, kreatywna właśnie. No, takie pozytywne wibracje czuje w związku z
takimi firmami.”
- Wywiad 21, przedstawiciel branży architektury
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Teatry współpracują m.in. z osobami takimi jak jedna z respondentek badania tj. reprezentującymi środowisko
dramaturgów i reżyserów. Badana współpracuje z osobami, które pełnią różne role w teatrze m.in.
dyrektorami, aktorami, pracuje też na scenie teatru i ma także kontakt z muzykami. Bez współpracy sektora
kreatywnego i komunikacji marketingowej nie mogłaby pracować. Bierze udział w różnej wielkości projektach.
Pracowała zarówno w monodramach, gdzie ekipa składa się z kilku osób, a także w dużych teatrach jak Teatr
Narodowy, gdzie ekipa odpowiedzialna za powstanie spektaklu to około trzydziestu osób. Reżyserka nie korzysta
z zasobów firm zewnętrznych ponieważ jest to niemożliwe. Partnerów do współpracy szuka w sposób typowy dla
tego środowiska. Śledzi środowisko teatralne i proponuje współpracę reżyserom (jako dramaturg), bądź
dyrektorom teatrów (jako reżyserka z pomysłem na spektakl). Zaznacza, że w ubieganiu się o współpracę z
teatrem jest duża rywalizacja między reżyserami oraz dramaturgami, która wynika ze znacznej nadpodaży
takich osób na rynku. Także spotkania branżowe, takie jak premiery spektakli, to dobre miejsce, by nawiązać
współpracę. Jak informuje respondentka nie istnieją aktywne portale, czy grupy w Internecie, które zrzeszałyby
osoby ze środowiska teatralnego, gdzie możliwe byłoby zaproponowanie wspólnego projektu. W jej przypadku
zawsze jest to kontakt bezpośredni z osobą potencjalnie zainteresowaną.

Badana deklaruje, że chętnie nawiązałaby współpracę z innymi branżami sektora kreatywnego, takimi jak
branża filmowa np. w celu pisania scenariuszy seriali lub z branżą gier wideo. Widzi także szansę dalszej
współpracy z aktorami i muzykami.
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Respondentka najczęściej wybiera teatry do współpracy na bazie siatki poleceń ze szkoły teatralnej. Uważa,
że takie znajomości są niezbędne, aby pracować w tym środowisku. Poza korzyściami materialnymi
ze współpracy z SKM badana szczególnie docenia uczucia i emocje, jakie daje jej ta praca. Zachęcające jest
uczestniczenie w kolejnych etapach rodzącej się idei, która staje się wspólną dla grupy osób. Za ekscytujące
uważa także poczucie władzy jakie daje praca jako reżyser, czy dramaturg - najpierw nad ekipą aktorów,
a następnie nad widzami spektaklu i ich emocjami.

Oceniając sektor kreatywny badana skupiła się na teatrach. Uważa, że współpraca ta układa się różnie, bowiem
instytucje te różnią się od zwykłych firm. Tą różnicą jest finansowanie przez państwo, co niekiedy skutkuje
stagnacją, w jej ocenie szczególnie kultura pracy zatrzymała się tam w miejscu. Istnieją oczywiście wyjątki, ale
badana postrzega teatry jako miejsce, gdzie panują zasady pracy sprzed pięćdziesięciu lat, wedle których już
żadna inna firma nie pracuje i nie chce pracować. Czasem nawet mimo dobrej atmosfery wprowadzanej przez
ekipę warunki pracy nie spełniają podstawowych standardów. Jako przykład podaje niepisaną zasadę
podpisywania umów przed samym spektaklem. Jej oczami proces współpracy wygląda następująco: praca
przygotowawcza, następnie trzy miesiące prób i dopiero podpisanie umowy. Nierzadko zdarzają się sytuacje,
w których reżyser, czy dramaturg wykona już jakąś pracę, a do spektaklu, czy choćby wypłaty wynagrodzenia nie
dochodzi, bowiem władzom teatru zabrakło pieniędzy.

Za największy sukces współpracy międzysektorowej uważa spektakl w Teatrze Narodowym, gdzie dzięki ciężkiej
pracy swojej i aktorów, ona oraz kilka innych osób z obsady, zostało nominowanych do prestiżowych nagród.
Współpraca ta została zainicjowana przez jej znajomą reżyserkę.
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Badana uważa, że po stronie reżysera lub dramaturga ważna jest umiejętność pracy w zespole, a także
zarządzania zespołem w taki sposób, by wzbudzić zaufanie aktorów i przekonać ich do abstrakcyjnych idei.
Właśnie te kompetencje są gwarancją efektywnej współpracy. Z drugiej strony od aktorów oczekuje dużej
wyobraźni i zaufania, zaś od dyrektorów teatrów wymaga empatii i kompetencji związanych z zarządzaniem
ludźmi oraz finansami. Jej zdaniem w branży teatralnej brakuje dyrektorów będących jednocześnie dobrymi
managerami.
Respondentka informuje także, że w teatrze ze względu na krótki okres zlecenia preferowane są osoby
posiadające duże kompetencje i umiejętności w swojej dziedzinie (dotyczy to zarówno podmiotów SK, jak i SKM).

Jako źródła wsparcia pozyskania kluczowych kompetencji dla swojego zawodu wskazuje przede wszystkim szkołę
teatralną, jak i asystentury, które można realizować, aby przypomnieć sobie pewne kwestie lub poznać nowe
trendy w branży, a także pozyskać kontakty (także zagraniczne). Apeluje także o wsparcie w zakresie kompetencji
managerskich dla dyrektorów teatrów.

Informuje, że wsparcie finansowe na m.in. rozwój kluczowych kompetencji dla branży teatralnej jest realizowane
przez liczne stypendia np. ministerialne, ZAiKS-u, prezydenta każdego większego miasta. Osobiście sama
korzystała ze stypendiów, przeznaczając je na samorozwój.
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Zdaniem badanej do współpracy z branżą teatralną zachęca możliwość realizowania spektakli artystycznych
(a nie tylko popularno-rozrywkowych), a także możliwość pracy w zgranym, sympatycznym zespole aktorów.
Zniechęcające pozostają warunki współpracy, przez które badanej zdarzyło się odrzucić ofertę zatrudnienia.
Badana zauważa także, że branża teatralna przechodzi trudny okres. Jej zdaniem o teatrze mało się mówi,
brakuje krytyki teatralnej i dialogu. Badana, bez powodzenia, próbowała nawiązać medialne współprace. Obecnie
jest zdania, że w mediach brakuje miejsca dla teatru, nie chce się o nim mówić.

157

Branża teatralna.
Wypowiedzi badanych.
1z2

Cytaty:
“(red. o tym co skłoniło do współpracy z konkretnymi teatrami) To środowisko jest na tyle małe, że tak
naprawdę to jest rodzaj takiej siatki znajomości ze szkoły teatralnej, ktoś kogoś poleci i to na tej zasadzie działa.
Jest nas bardzo mało i trzeba się właśnie jakby znać i jak komuś brakuje kogoś do zespołu to się poleca kogoś i
tak to wygląda.”
- Wywiad 17, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
“(red. o teatrach jako partnerach biznesowych) No, to nie jest dobrze. Generalnie teatry, no … Jest to bardzo
złożona sytuacja, bo są finansowane przez państwo, działają na odrębnych zasadach niż zwykłe firmy i przez to
występuje też taki rodzaj stagnacji, szczególnie w takich zwyczajach kultury pracy. Więc po prostu w teatrach jest
rożnie. Czasami się trafi na fajnego dyrektora albo kogoś inteligentnego, a czasami to po prostu jak po grudzie i
obowiązują zasady naprawdę sprzed pięćdziesięciu lat. Nikt już tak nie pracuje, nikt tak nie chce pracować, no a
tam to się zakonserwowało. (...) Czyli na przykład podpisywanie umów. W teatrze, nie wiem czy pani wie, jest na
przykład taka okropna niepisana zasada, że umowy się nie podpisuje aż do końca prawie. Niektórzy przed
premierą podpisują umowy. Czyli wykonują najpierw pracę przygotowawczą, potem trzy miesiące prób i dopiero
dostaję umowę. No przecież w jakiej branży coś takiego? A w dobrych warunkach – rozpoczyna się próby i się w
pierwszym tygodniu pracy podpisuje umowę. Ale to jest rozpoczęcie prób. A przygotowanie zajmuje pół roku,
trzy miesiące. I to po prostu pro publico bono, a potem mogą tego nie zrobić, wystawić cię do wiatru … Dla mnie
to nie są dobre warunki pracy, nie powinno tak być.”
- Wywiad 17, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Cytaty:
“(red. o poszukiwaniu partnerów do współpracy). Ja znam środowisko teatralne i śledzę to, co ludzie robią i
jako dramaturg, w zależności od tego którą funkcję chcę pełnić, jako dramaturg po prostu się odzywam do tych
reżyserów, których podoba mi się praca i których znam z dobrych opinii. Proponuje współpracę i po prostu tak to
przebiega. A jeżeli chodzi o reżyserie, to muszę po prostu do dyrektorów się udać z projektem. (...) To jest
charakterystyczne, z tego tytułu wynika, że właśnie te instytucje teatralne są tak jak mówiłam, są finansowane,
więc one mają tą stabilność i są takim miejsce, taką mekką, do której wszyscy ci freelancerzy, którzy nie mają tej
stabilności muszą się udawać po łaskę pracy. A to jest bardzo duża nadpodaż, bo co roku trzy szkoły teatralne czy
trzy wydziały reżyserii czy nawet więcej, produkują tych reżyserów i dramaturgów i potem tych debiutantów jest
tylu, ze nie mogą obsłużyć ich wszystkie teatry. No i się robi problem. Musimy rywalizować o tą pracę.”
- Wywiad 17, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej

“(red. przemyślenia na koniec rozmowy) Ale może takie postscriptum dodam, że fajnie byłoby, żeby ludzie mieli
świadomość jak to działa...fajnie jak może ta rozmowa gdzieś dotrze, bo mi się wydaje, że to jest strasznie
zamknięte środowisko i przestrzeń, a to powinno być część naszej społecznej aktywności. Teatr jest bardzo
fajny.”
- Wywiad 17, przedstawiciel sektora komunikacji marketingowej
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Do stworzenia case study zostały włączone wypowiedzi:
Reprezentantka dwóch związków zrzeszających artystów
malarka
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Reprezentantka branży malarskiej informuje, że ona oraz związek artystów, do którego należy współpracują
m.in. z fotografami, drukarniami oraz wydawnictwami. Projekty, podczas których miała miejsce
międzysektorowa współpraca dotyczyły stworzenia katalogów wystawy zbiorowej, w związku z rocznicami
istnienia wspomnianego związku artystów. Artystka osobiście kontaktowała się z właścicielem drukarni oraz
fotografem będącym freelancerem. Były to projekty średniej wielkości. Dotyczyły stworzenia około 2 000 sztuk
katalogów, które miały trafić do bibliotek w całej Polsce. Malarka rzadko korzysta z zasobów zewnętrznych firm,
zazwyczaj poszukuje wsparcia w sieci znajomych. Jest to pomoc nieodpłatna, oparta na wzajemnej przyjaźni.

Szukając partnerów współpracy badana kieruje się poleceniami i opiniami innych znajomych artystów, sama
nie reklamuje swoich usług

Respondentka widzi szansę na współpracę malarzy i przedstawicieli SKM w przyszłości. Jest to związane
m.in. z wieloma przedsięwzięciami planowanymi przez związek, które będą wymagały nagłośnienia i reklamy.
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Respondentkę do współpracy zachęcają przede wszystkim rekomendacje znajomych (również artystów), którzy
mieli okazję wypróbować firmę, wykonując podobne projekty. Badana uważa jednak taką współpracę za zwykłą
usługę, której korzyścią jest po prostu wykonanie określonego projektu. Nie potrafi jednoznacznie ocenić firm
z SKM jako partnerów biznesowych, uważa, że wszystko zależy od ludzi, na których się trafi, komunikacji podczas
realizacji projektu. Ważne są także możliwości sprzętowe firmy i doświadczenie podmiotu SKM w pracy
z branżą reprezentowaną przez badaną.

Za największe sukcesy uważa, każdy idealnie wykonany projekt, który udał się bez dużego nakładu pracy. Jej
zdaniem jest to po części uzależnione od doświadczenia danego podmiotu SKM w podobnych projektach, a także
długoterminowe współprace z danymi firmami. Za porażki uznaje nieidealnie wykonane projekty. Niepowodzenia
jej zdaniem są spowodowane pośpiechem w wykonaniu zlecenia, brakiem wspólnego celu i niedoświadczenie we
współpracy z artystami.
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Zdaniem artystki przedstawiciele SKM chcący pracować z przedstawicielami jej branży powinni odznaczać się
umiejętnością abstrakcyjnego myślenia, sumiennością, pracowitością i kreatywnością. Powinni mieć także dużą
wiedzę i umiejętności w zakresie swoich obowiązków.

Respondentka informuje, że wśród malarzy nie można mówić o konkretnych kompetencjach. Ważny jest talent
i pracowitość osoby, bo nawet bez ukończonych szkół można osiągnąć sukces w tej branży. Uważa jednak,
że artystom brakuje kompetencji marketingowych, sami nie potrafią zareklamować swojej sztuki, potrzebują
do tego wsparcia.

Malarka jako źródła wsparcia w zakresie nabywania kompetencji wymienia staże, które jednak kierowane
są do młodszych osób. Prócz tego uczestniczyła w kursach oraz stale przegląda filmy instruktażowe w Internecie.
Chciałaby, aby dostępne formalne szkolenia były dostosowane do potrzeb osób pracujących, były elastyczne
pod względem pory i czasu poświęcanego na ich realizację.

Reprezentantka branży nie znała źródeł finansowania szkoleń poszerzających kompetencje.
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Zdaniem badanej dobrej współpracy sprzyja efektywna komunikacja. To właśnie ona pozwala połączyć
odmienne sposoby myślenia.

Do współpracy zachęca możliwość stworzenia razem interesującego, unikatowego projektu. Widzi także korzyści
dla przedstawicieli SKM: ciekawy dodatek do ich portfolio.

Zniechęcają czynniki, które mogą towarzyszyć każdej współpracy np. niedogranie warunków. Współprace
są także odrzucane, kiedy są niedopasowane do tematyki branży np. reklama związku artystów w magazynie
przewoźnika kolejowego.
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Cytaty:
“(red. o tym co skłania badaną do współpracy z konkretnymi firmami SKM) Rekomendacja. Znajomi, którzy
robili podobne rzeczy, rekomendowali fotografa, że na przykład dobrze robi zdjęcia, bo to też istotne. Czy też np.
drukarnia, która odpowiednio podchodzi do takich spraw.”
- Wywiad 12, przedstawiciel branży malarskiej

“(red. o ocenie podmiotów SKM jako partnerów biznesowych) Myślę że można fajny projekt stworzyć tylko ,
że trzeba trafić na tak samo myślącą osobę. Widziałam też , że są takie grupy na przykład na Facebooku gdzie
właśnie szukają do współpracy z różnych branż między sobą.”
- Wywiad 12, przedstawiciel branży malarskiej
“(red. o możliwości współpracy z SKM w przyszłości) Nie wykluczam tego. Myślę , że na pewno będziemy
współpracować z jakimś sektorem. Myślę że będziemy znowu robić katalog, z okazji 40 lecia związku i będziemy
też chcieli otworzyć reklamę. Teraz w przyszłym roku będziemy robić na przełomie marca i kwietnia w Krakowie
wystawę plus jeszcze w innych miastach są rozmowy prowadzone, więc też byśmy chcieli, że tak powiem nie
tylko Warszawę, ale też w innych miastach gdzie np. my nie mamy członków albo mamy mało członków. Jednak
chcemy tak zrobić, żeby jednak jak najwięcej ludzi obejrzało wystawę.”
- Wywiad 12, przedstawiciel branży malarskiej
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