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styczeñ 94

W konkursie EPICA Awards, odbywaj¹cym siê pod patronatem European Association of Advertising Agencies
(EAAA), w którym jury stanowi¹ wy³¹cznie dziennikarze z prasy bran¿owej (z Polski obecny by³ Kehrt Reyher,
wydawca Media Polska), wziê³y udzia³ 3 polskie firmy reklamowe. Prace agencji: Biuro Reklamy SA i Publicis
FCB Poland nie zdoby³y nagród, natomiast w cis³ym finale znalaz³ siê film agencji Young&Rubicam  reklamuj¹cy telewizory Sony, pod tytu³em Kot i mysz.

styczeñ 94

Rozpocz¹³ dzia³alnoæ pierwszy w Polsce dom mediowy (media buying house)  HMS Carat (oddzia³ francuskiej sieci SPFD, protoplasty miêdzynarodowej sieci domów mediowych), który zajmuje siê wy³¹cznie zakupem (czas i przestrzeñ) i planowaniem mediów.
Dom mediowy, poznawszy dobrze klienta i produkt, mo¿e dokonaæ analizy marketingowej, interpretowaæ
badania i doradziæ klientowi sposoby promocji. Istot¹ jest doradztwo i konsultacja, a planowanie i zakup to
czynnoci techniczne, zale¿ne od rozwoju oprogramowania komputerowego danego domu mediowego.

styczeñ 94

Nowy nonik reklamy, tzw. opaski reklamowe, wprowadzi³a na rynek polski agencja reklamowa Rainbows.
Innowacja polega na zak³adaniu firmowej banderolki promocyjnej na wybrane tytu³y prasowe.
Wed³ug dyrektora agencji, Andrzeja Bieganika, zainteresowanie projektem jest du¿e, na wspó³pracê zgodzi³y
siê gazety i czasopisma ogólnopolskie i regionalne. (Nowy kolor têczy, Media Polska 1/93, s. 16)

styczeñ 94

 Jêzyk reklam czêsto grzeszy przeciwko polszczynie. Ich twórcy rzadko zwracaj¹ siê do jêzykoznawców o poradê. Czêsto argumentem jest to, ¿e
nie mo¿na ju¿ zmieniæ tekstu z uwagi na koszty.
Argument ten jest bardzo ³atwy do obalenia  powinni oni zwróciæ siê do jêzykoznawców przedtem.
 Nie prowadzi³em ¿adnych badañ, ale z obserwacji wynika, ¿e wiêkszoæ biznesmenów
z klasy redniej nie rozumie, ¿e jêzyk to nie
tylko przekazywanie informacji czy emocji, ¿e
jêzyk to co, co spaja naród.
prof. Andrzej Markowski, dyrektor Instytutu
Jêzyka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
O zwyk³y proszek,¯ycie, 28.12.1996
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Ukazuje siê pierwszy numer miesiêcznika Aida  media, którego wydawc¹ jest agencja reklamy Aida we
Wroc³awiu. Redaktorem naczelnym czasopisma od pocz¹tku jest Andrzej Mroczkowski, prezes i wspó³w³aciciel agencji.
Pismo nosi podtytu³: Teoria i praktyka reklamy. W s³owie od redaktora naczelnego A. Mroczkowski w pierwszym numerze pisa³: Pragniemy wydawaæ pismo powiêcone teorii i praktyce reklamy, jej problemom i rozwi¹zaniom stosowanym w kraju i za granic¹. Przy czym, zamieszczaj¹c opracowania monograficzne, artyku³y
fachowe i «powa¿ne», nie chcemy unikaæ form l¿ejszych. Bylibymy usatysfakcjonowani, gdyby nasze czasopismo choæ w ma³ym stopniu przyczyni³o siê do integracji rodowiska ludzi reklamy i stworzenia p³aszczyzny
profesjonalnego porozumienia z ich klientami.
27 stycznia 94
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po wielogodzinnej debacie przyznaje koncesjê na ogólnopolsk¹ telewizjê
komercyjn¹ telewizji Polsat, której wiêkszociowym w³acicielem jest Zygmunt Solorz.
Polsat otrzyma³ koncesjê na nadawanie programu przez satelitê 5 padziernika 1993, co umo¿liwi³o emisjê
z terenu Polski.
Swój program  jeszcze bez koncesji  Polsat zacz¹³ nadawaæ za porednictwem satelity Eutelsat ju¿
w grudniu 1992. W maju nastêpnego roku zosta³a zarejestrowana spó³ka o nazwie Polska Telewizja Satelitarna SA Polsat, z siedzib¹ we Wroc³awiu.

19 lutego 94
W sali warszawskiej operetki rozstrzygniêcie II edycji konkursu reklamy
Clio Poland. Zg³oszono ponad 330 prac, blisko dwukrotnie wiêcej ni¿ rok
wczeniej. Nagrody przyznano w 12 kategoriach. Agencj¹ roku 1993 zosta³a  po raz drugi z rzêdu  polska agencja reklamowa Corporate Profiles,
dzia³aj¹ca od 1991 roku, znana z reklam Totalizatora Sportowego. Najwiêcej
nagród zdoby³y kampanie IKEI (Corporate Profiles) i tygodnika Cash (Euro
RSCG), najbardziej oryginalne, g³one i co wa¿ne  skuteczne w roku 1993.
W konkursie nie uczestniczy³y jednak wszystkie licz¹ce siê na polskim
rynku agencje. Czêæ z nich zarzuca bowiem organizatorom  spó³ce ABK
 przyw³aszczenie nazwy s³ynnego amerykañskiego festiwalu reklamy, dzia³aj¹cego w USA od 1960 roku, a w skali miêdzynarodowej od roku 1965.
W grudniu 1993 r. Amerykanie oficjalnie zaprotestowali przeciw u¿ywaniu swojej nazwy, co ABK zbagatelizowa³o.
Jurorzy II edycji za¿¹dali od ABK zmiany nazwy, uznaj¹c zarazem sam konkurs za wiarygodny i wa¿ny.
(KCR, Clio Poland, czyli o etyce etykiety, Media Polska 2/94, s. 5)

Clio 94  najlepszy slogan reklamowy,
agencja Euro RSCG

2426 lutego 94
Pi¹ta edycja Ogólnopolskiego i Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów Reklamowych i Reklamy w Krakowie,
który w opinii bywalców w ci¹gu kilku lat sta³ siê prawdziwym wydarzeniem w wiecie polskiej reklamy.
Mnóstwo goci, sporo pozycji programowych, prezentacje laureatów s³ynnych konkursów zagranicznych 
Cannes oraz Cresta i Clio z USA, nowa edycja Nocy Reklamo¿erców. Wzrasta te¿ liczba polskich konkursów  dotychczasow¹ listê powiêkszy³ konkurs reklam zewnêtrznych.
Nagrodê Kamienia Milowego  za kszta³towanie rynku reklamy  dla redakcji Businessman Magazine przyzna³a kapitu³a, z³o¿ona z dotychczasowych laureatów i pomys³odawcy nagrody  Polskiej Korporacji Reklamy.
23 marca 94
Protest przeciwko ra¿¹cym pospolitym b³êdom i usterkom jêzykowym w reklamach w pañstwowej telewizji
wystosowa³a Komisja Kultury Jêzyka PAN, oskar¿aj¹c Telewizjê Polsk¹ o upowszechnianie i utrwalanie w wiadomoci spo³ecznej  czêsto kilkakrotnie w ci¹gu dnia  b³êdnych form jêzykowych. Jako przyk³ad podawano
frazê z reklamy samochodów marki Pegeuot  Jakby na to nie spojrzeæ oraz cytat z reklamy proszku Omo
 ca³kiem przekonywuj¹ce, zamiast: przekonuj¹ce lub przekonywaj¹ce.
Wskazywano zw³aszcza na ¿enuj¹ce nieporadn¹ dos³ownoci¹ przyk³ady reklam zagranicznych.
Wspomniana komisja postuluje obowi¹zek weryfikacji formy jêzykowej wszystkich og³oszeñ i reklam przed ich
emisj¹; mog³aby to czyniæ Pracownia Jêzykowa Polskiego Radia i Telewizji.
Przez pierwsze lata funkcjonowania zachodniej reklamy w Polsce, zw³aszcza telewizyjnej, nagminnym zjawiskiem by³a adaptacja jêzykowa zagranicznych filmów, stanowi¹cych element globalnej kampanii danej firmy,
zwykle wielkiego koncernu, bo takie zdominowa³y wtedy (pocz¹tek lat 90.) nasz rynek. Polskiego widza traktowano identycznie jak amerykañskiego czy niemieckiego. Wierzono, ¿e slogan, który sprawdzi³ siê za granic¹,
równie dobry bêdzie w Polsce, najlepiej w dos³ownym t³umaczeniu. St¹d rozmaite dziwol¹gi jêzykowe, z których
szydzi³a widownia, wpisuj¹c jednak¿e te zwroty w swój codzienny s³ownik. Szczególnie ra¿¹cym przyk³adem z³ego
podejcia by³o t³umaczenie sloganu do reklamy proszku Persil, gdzie wyst¹pi³ zwrot: To wie siê, co siê ma. Inny
 Kochamy ciê, Barbie, kulturowo obcy zwrot, jeszcze inny  irytuj¹cy sw¹ obcoci¹  zwi¹zany by³ z reklam¹
podpasek Always, odkrytych w³anie przez Annê Patrycy (jedna z pierwszych osób, które w³asn¹ twarz¹
i w³asnym nazwiskiem firmowa³a w Polsce produkt reklamy)  zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie.

U¿ywanie angielskich zwrotów i wyra¿eñ
w rodowisku ludzi profesjonalnie zajmuj¹cych
siê reklam¹ nie powinno nikogo dziwiæ. Zjawisko to nie jest elementem mody na angielski,
jak¹ mo¿na w Polsce obserwowaæ od kilku lat.
Angielskie okrelenia stanowi¹ swoisty bran¿owy ¿argon wspólny rodowiskom reklamowym
wszystkich krajów.
Emma Budzisz (account manager, ITI McCann),
Dialogi fachowców, Businessman Magazine,
5/96
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To nasz jêzyk urzêdowy. Oczywicie ma to ogromny wp³yw na tekst. Najpierw dostajê angielsk¹ wersjê
reklamy, potem piszê j¹ po polsku, a na koniec
znów t³umaczê na angielski, ¿eby mój dyrektor
kreatywny móg³ zrozumieæ i zaakceptowaæ. Czasem najpierw piszê po angielsku i dopiero potem
t³umaczê na polski. Podczas wszystkich spotkañ
rozmawiamy po angielsku, nawet gdy tylko jedna
osoba wród nas nie zna polskiego. Uwa¿am, ¿e
jestemy traktowani kolonialnie.
Katarzyna Dragoviæ, copywriter, w: K. Kowalewska, Przecena s³ów, ¯ycie, 28.11.1996

Owe wpadki jêzykowe wynika³y m.in. z nieuwzglêdnienia lokalnej specyfiki kulturowej, jêzykowej, mentalnej.
By³y dowodem lekcewa¿enia przez zachodnie agencje miejscowej spo³ecznoci. Reklamy te stanowi³y tak¿e
dowód oszczêdnoci, bo nie wymaga³y krêcenia nowego filmu wy³¹cznie na polski rynek. Tym bardziej ¿e
reklamowany towar sprzedawa³ siê zazwyczaj bardzo dobrze.
Krótkie filmy reklamowe dubbinguje siê g³osem polskojêzycznego lektora, zwykle od lat mieszkaj¹cego w kraju, w którym wyprodukowano reklamówkê. Ma on z³y akcent i recytuje dziwaczne teksty. Z drugiej strony 
dysponenci polskiej telewizji ¿¹daj¹, by wszystko t³umaczyæ na polski  wyjania³a sytuacjê Joanna Pogorzelska z agencji GGK. (K. Nazarewicz, Dyktatorzy gustów, Wprost 14/92, s. 48)
30 marca 94
Pojawia siê zarz¹dzenie ministra zdrowia na temat reklamy leków i zakazu udzia³u w nich osób, które ze wzglêdu
na sw¹ popularnoæ mog¹ zachêcaæ do stosowania tego rodka (Monitor Polski nr 17 z 15.03.94, poz. 131).
1013 kwietnia 94
Promedia, III Targi Marketingu i Reklamy w Katowicach.
13 kwietnia 94
W sobotni¹ noc o 22.16 w ogólnowiatowej telewizji MTV pokazano pierwszy polski film reklamowy polskiego
produktu  piwa EB. Pokazano go kilkanacie razy.
Emisje w MTV by³y niejako wymuszone z powodu zakazu reklamy alkoholu, w tym piwa, w polskich mediach.
Próby umieszczenia reklamy piwa EB w Radio Kolor spowodowa³y, ¿e dzia³aj¹ce bez koncesji radio zaprzesta³o emisji w wyniku protestu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Film pokazywa³a co prawda telewizja TOP
Canal, te¿ bez koncesji, ale szybko zaprzesta³a. Z kolei TVP w ogóle odmówi³a emisji filmu, podobnie jak nie
wyrazi³a zgody na transmisjê meczu pi³karskiego Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze, sponsorowanym przez
EB, gdy¿ zawodnicy Górnika mieli koszulki z nadrukiem browaru.
Film nie promuje alkoholu; promuje patronackie puby browaru  twierdzi³ Piotr Fromovitz z agencji Leo Burnett,
obs³uguj¹cej EB i bêd¹cej pomys³odawc¹ filmu. Biuro Reklamy TVP by³o innego zdania: Film zaproponowany
przez Leo Burnetta jest ewidentn¹ promocj¹ piwa (Wojciech Danowski, dyr. handlowy Biura Reklamy TVP).
Rozmowy agencji z innymi nadawcami telewizyjnymi w Polsce spe³z³y na niczym, gdy¿ te w obawie przed
utrat¹ nie rozdzielonych jeszcze koncesji nie chcia³y ryzykowaæ.
Film kosztowa³ ponad 100 tysiêcy dolarów, wyprodukowa³o go ³ódzkie studio Opus Film, a wyre¿yserowa³ Kevin
Molony, jeden z najmodniejszych autorów reklam MTV. Reklamówka zdoby³a najwa¿niejsze nagrody w polskich
konkursach reklamowych. Warto dodaæ, ¿e dziêki sprytnej i skutecznej kampanii informacyjnej  og³oszeniom w prasie (Gazeta Wyborcza) zachêcaj¹cym do ogl¹dania pierwszej polskiej reklamy w MTV  wszyscy wiedzieli,
kiedy pojawi siê ona w telewizji satelitarnej. Reklamy filmowe pubów EB
pojawi³y siê potem równie¿ w Polsacie i telewizjach lokalnych (M. Goc³owski, Piwko czy knajpka, Gazeta Wyborcza 95/94). Film by³ elementem
kampanii EB, trwaj¹cej od jesieni 1993.
I dekada maja 94
Wiosenna kampania Gazety Wyborczej, w której u¿yte zosta³y billboardy.
Wykorzystywano dwa pomys³y: sutanny kontra czerwone krawaty  mamy
w³asne zdanie i drugi  czyste pranie. Oba wywo³a³y kontrowersyjne
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