
Oferta agencji Publicon i Press Service – Monitoring Mediów

Monitoring działalności 
sponsoringowej



jedna z czołowych agencji PR w Polsce 
15 lat na rynku, biura w Warszawie i Wrocławiu  
silna gałąź sportowa – specjalny dział Sport & Public
ponad 30 konsultantów agencji i około 250 w grupie kapitałowej
głębokie rozumienie insightów komunikacyjnych i współczesnych 
mediów, wieloletnie relacje
projekty i klienci sportowi – ORLEN Team, Rajd Dakar, Alfa Romeo 
Racing ORLEN w Formule 1, Bartosz Zmarzlik, Hubert Hurkacz, 
Polska Reprezentacja Olimpijska na Igrzyskach w Tokio 
doradztwo i obsługa projektów sponsoringowych:  
sektor spółek Skarbu Państwa – PKN ORLEN, Grupa LOTOS 
sektor prywatny – Tarczyński, Trasko 
współpraca ze związkami sportowymi



największa firma świadcząca usługi monitoringu mediów 
w Europie Środkowo-Wschodniej – 50 lat na rynku
ponad 300 specjalistów w zakresie pozyskiwania danych 
mediowych oraz pozamediowych
setki obsługiwanych podmiotów w zakresie działalności 
sponsoringowej, marketingowej, reklamowej i PR
monitoring i analityka wszystkich rodzajów mediów i informacji
analityka komunikacji pozamediowej oparta o dodatkowe nośniki 
komunikacyjne
wyniki monitoringu dostępne na autorskiej platformie Inforia 
wspieranej i uzupełnianej danymi pozyskiwanymi w trybie 24/7







Oferta
Unikatowy, nowoczesny i najlepszy na polskim rynku system 
monitorowania efektów zaangażowania sponsoringowego

Monitoring i dedykowana Klientowi platforma z danymi 
– panelsponsorski.pl

Raportowanie wyników w cyklach miesięcznych i sezonowych 
oraz w trybie on demand przy strategicznych projektach

Transfer wiedzy – doradztwo, szkolenia i bieżące wsparcie 
w zakresie budowania relacji z partnerami biznesowymi,  
a także aktywne wsparcie w zakresie poszukiwania sponsorów



Monitoring i platforma danych 
– panelsponsorski.pl

Stały tracking aktywności
mediowej lig, klubów, 
zawodników, sponsorów 
oraz partnerów biznesowych

platforma ze stałym dostępem do danych 24/7
aktualizacja danych w trybie ciągłym 
natychmiastowy dostęp do wartości generowanych 
poprzez aktywności komunikacyjne klubów oraz ligi 
kilka poziomów dostępności i ograniczania  
widoczności wskazanych wyników – możliwość 
tworzenia kont obserwujących, edytorskich  
i administracyjnych
pełna kontrola i wiedza na temat częstotliwości  
i rodzaju wykonywanych działań na platformie  
przez poszczególnych użytkowników 



Monitoring i platforma danych 
– panelsponsorski.pl

Najszersza w Polsce lista 
monitorowanych i analizowanych 
mediów – z uwagi na specyfikę 
ligi uwzględniająca także wiele 
źródeł lokalnych

ponad 1200 tytułów prasowych uwzględniających 
szereg tytułów lokalnych
5 mln źródeł internetowych – lista aktualizowana na 
bieżąco z uwagi na dużą dynamikę zmian 
ponad 100 stacji radiowych i telewizyjnych 
media społecznościowe – Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter, TikTok, Wykop – zarówno w odnie-
sieniu do treści pozyskanych przez Ligę, jak i genero-
wanych poprzez własne kanały Ligi
możliwość wskazania nowych mediów do dodania 
i analizowania z poziomu portalu



Monitoring i platforma danych 
– panelsponsorski.pl

Rozbudowane możliwości 
platformy. Big Data Analytics

rozbudowane możliwości analiz automatycznych do-
stępnych dla każdego użytkownika platformy
wizualizacje danych umożliwiające przeprowadzenie 
wstępnych interpretacji zgromadzonych danych  
oraz ich prezentację
szeroka i kompleksowa różnorodność dostępnych  
filtrów i kwerend wyszukiwawczych – ponad  
40 różnych konfiguracji
eksport danych do wielu zadanych i oczekiwanych 
przez użytkowników formatów (PDF, XLS, DOC)
system powiadomień prewencyjnych i alertowych
gotowe streamy do obserwacji strumienia 
komunikacyjnego o danej drużynie, lidze, zawodniku 
czy sponsorze



Szeroka lista 
wskaźników

–  Advertising Value Equivalent (AVE)
–  Opportunity to See (OTS)
–  zasięg komunikacji
–  dotarcie przekazu
–  liczba publikacji
–  rozmiar informacji
–  wydźwięk i sentyment materiałów 
–  widoczność sponsora
–  jakość mediów (skala wpływu medialnego 1-10) 
–  obszar komunikacji (województwa, regiony)
–  autorzy komunikatów
–  tematyka mediów (specjalistyczne, sportowe, 
 ogólnoinformacyjne, regionalne)

Ponad 30 dostępnych mierników – w tym między innymi:



Portal Inforia
– wszystkie informacje w jednym miejscu

dostęp do wszystkich publikacji, które 
ukazały się na temat danego wydarzenia, 
osoby, marki etc. 

możliwość wyszukiwania  
monitorowanych informacji spośród 
wszystkich projektów na portalu

wyszukiwanie informacji po frazie, 
a w opcjach zaawansowanych także 
po dacie, medium, źródle, projekcie 
i autorze

dashboard – podsumowanie monitorowanych publikacji wraz z trendem ukazywania się, 
możliwość swobodnego filtrowania danych



Portal Inforia
– przegląd publikacji medialnych

dostępność całych transmisji 
meczowych wraz z transkrypcją

każde medium z przypisanymi 
wskaźnikami – wpływ, zasięg, dotarcie, 
AVE szacunkowe, tematyka, kraj, 
język i obszar

dostępność wszystkich materiałów 
medialnych na temat wydarzenia

szybki i intuicyjny przegląd informacji

przy każdej monitorowanej publikacji 
dodatkowa informacja o markach
 – sponsorach, które są w nich widoczne

przykłady pracy na materiale medialnym – możliwość wyświetlania 
tylko fragmentów, w których pada nazwa marki



Portal Inforia
– praca z materiałami

źródła: nazwa, rodzaj medium, wpływ, 
zasięg, dotarcie, ocena szacunkowa  
materiału, tematyka, kraj, język i obszar

daty i ewentualnie godziny oraz czasu  
trwania zmonitorowanego materiału 

w przypadku www i social media materiał 
będzie posiadał także przejście do źródła

pod publikacją z wybranych materiałów 
RTV umieściliśmy Pasek wystąpień

Każda informacja na liście publikacji jest 
opisana danymi na temat: 

przegląd materiału wraz z zaznaczeniem sponsorów oraz z transkrypcją

widok listy publikacji – wszystkie monitorowane materiały na dany temat



Portal Inforia
– przegląd publikacji

dodatkowe oznaczanie sponsorów 
obecnych w monitorowanej publikacji

możliwość wykonania analizy oraz raportu 
podsumowującego efektywność  
sponsoringową marki

Do każdej monitorowanej publikacji  
dodawane są informacje o widoczności 
marek sponsorów 



Portal Inforia
– moduł analiz

szybki dostęp do modułu analiz

możliwość porównania wielu projektów

wszystkie podstawowe dane w jednym 
miejscu

trendy, źródła, profil medium

możliwość pobrania analizy w wersji 
.doc oraz .pdf

klikalność wykresów

możliwość przejścia z wykresu bez-
pośrednio do danej publikacji

możliwość ciągłego prowadzenia analiz

Portal daje możliwość analizowania 
zgromadzonych danych



Bieżące wsparcie, doradztwo i szkolenia

comiesięczne spotkania robocze 
z przedstawicielami Klienta 

analiza jakościowych komponentów 
stałych raportów – wartość biznesowa, 
potencjały medialne

transfer wiedzy – szkolenia i warsztaty, 
dzielenie się know-how

doradztwo w zakresie relacji ze 
sponsorami i pozyskiwania sponsorów

doradztwo i rozwój mediów PESO

aktywacje sponsoringowe, akcje 
kreatywne
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