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METODOLOGIA
BADANIA

Celem badania było sprawdzenie jak zmieniła się 
sytuacja zawodowa Polaków w czasie
pandemii, czy wprowadzono w obszarze pracy nowe 
technologie i czy w wyniku tego zmienił się
format pracy badanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28.07-30.07.2020 
przez agencję SW RESEARCH
metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu 
internetowym SW Panel.

W ramach badania przeprowadzono 802 ankiety 
z osobami pracującymi (posiadającymi pracę
stałą, dorywczą, będącymi właścicielami firm, 
prowadzącymi własną działalność gospodarczą).

Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez 
agencję SW RESEARCH na podstawie zagadnień 
dostarczonych przez agencję Procontent.
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PODSUMOWANIE
BADANIA

Częściej niż co drugi uczestnik badania w czasie pandemii pracował zdalnie.

Blisko 40% badanych deklaruje, że z powodu pandemii do ich pracy zostały 
wprowadzone nowe technologie.

Rzadziej niż co drugi badany obawia się utraty pracy. Najczęściej wskazywane 
przez te osoby powody możliwej utraty prac to recesja i kryzys gospodarczy (57%) 
oraz przymusowa izolacja/zakażenie wirusem/dłuższa choroba (42%).

2 na 3 osoby uczestniczące w badaniu uważają, że z powodu pandemii spędzają 
znacznie więcej czasu przed komputerem i smartfonem. Prawie co piąta osoba 
nie podziela tego zdania.

Ponad połowa respondentów twierdzi, że firmy projektujące i kontrolujące 
technologie coraz częściej wykorzystują je do manipulowania użytkownikami. 
Częściej niż co dziesiąta osoba nie zgadza się z tą opinią.

Co drugi badany deklaruje, że ogranicza wydatki ze strachu przed drugą falą 
epidemii. Co czwarta osoba tego nie robi.

Prawie co trzeci badany jest zdania, że po wybuchu pandemii firma, w której 
pracuje w mniejszym stopniu dba pracowników. Blisko 40% respondentów nie 
podziela tej opinii. 

Ponad połowa osób pracujących w czasie pandemii zdalnie deklaruje, że 
pracowała dłużej i ciężej niż normalnie. 30% badanych pracujących zdalnie nie 
zgadza się z tym twierdzeniem.

35% pracujących zdalnie uważa, że praca zdalna negatywnie wpłynęła na ich 
relacje ze współpracownikami. Ponad 40% badanych nie zgadza się z tą opinią.

Ponad połowa badanych uważa, że wiodącym tematem dla ich pracodawców 
powinno być przygotowanie się na drugą falę pandemii. Niewiele mniej 
respondentów uważa, że pracodawcy powinni skupić się na radzeniu sobie 
z kryzysem gospodarczym. 

Blisko co drugi badany jest zdania, że pracodawcy powinni dbać o samopoczucie 
psychiczne i dobrostan pracowników po izolacji.
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SŁOWO WSTĘPU

Roboty nie chorują, nie męczą się ani nie przenoszą wirusa - ze względu na te właśnie 
zalety stanowią idealną odpowiedź na czasy pandemii. Jednocześnie w dobie 
COVID-19 do automatyzacji kwalifikuje się prawie każdy rodzaj pracy, w którym 
nastepuje kontakt z drugim człowiekiem. W związku z tym obecnie automatyzacja 
następuje bardzo gwałtownie w wielu branżach w tym: medycznej, usługowej, 
finansowej oraz pocztowej i kurierskiej. Robotyzacja jest też na porządku dziennym 
w wielu zakładach przemysłowych. Rewolucja w sposobach produkcji i dystrybucji 

produktów ma jednak bezpośredni wpływ na społeczeństwo.

Patrząc na dane historyczne okresy recesji skłaniają zwykle pracodawców do 
większej automatyzacji procesów. W kryzysie, który obecnie dotyka świat, 
badania przedsiębiorstw wykonywane w wielu krajach sugerują, że zjawisko 
automatyzacji stało się bardziej widoczne wraz z kryzysem spowodowanym COVID-19. 
Zaawansowane formy automatyzacji oprogramowania, obejmujące bardziej 
złożone algorytmyw podejmowaniu decyzji, mogą zwiększyć prawdopodobieństwo 
zastąpienia ludzi przez sztuczną inteligencję. W centrach handlowych coraz częściej 
obsługują nas elektroniczni kasjerzy, z banku dzwonią do nas boty, a procesy rekrutacji 

i pierwszej selekcji kandydatów obsługują inteligentne programy.

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią może zaostrzyć trend ku automatyzacji 
i robotyzacji procesów, ponieważ firmy szukają sposobów, aby zredukować zatrudnienie 
i stać się bardziej konkurencyjnymi. Jednocześnie wiele firm, które wprowadzi nowe 
technologie i zainwestuje w automatyzację już nigdy nie wróci do starych nawyków. 
Analitycy rynku nowych technologii oceniają, że wraz z ożywieniem gospodarki tylko 
niektóre firmy powrócą do starych sposobów działania, podczas gdy inne utrzymają lub 

zwiększą wykorzystanie automatyzacji.

Powodów automatyzacji jest wiele, nie zawsze należy do nich brak rąk do pracy. Czasami 
motorem do zautomatyzowania procesów jest bezpieczeństwo dostaw np. poprzez 
wyszukiwanie alternatywnych dostawców, komponentów lub duża liczba prostych 
powtarzalnych procesów. Paradoksalnie coraz częśniej przyczyną zmian staje się 
również chęć zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pandemii. Niestety często kończy 
się ona redukcją zatrudnienia, gdyż w jej wyniku wielu pracowników staje się zbędnych.

Jakie są intencje pracodawców, jak pandemia automatyzuje polskie firmy oraz czy 
tego procesu obawiają się polscy pracownicy – na te pytania staramy się odpowiedzieć
w poniższym raporcie. Jednym z ważnych elementów badania są również oczekiwania 
pracowników w kwestii tego, co powinno być priorytetem dla zarządów firm. Naszym 
zdaniem to ważne kwestie, które powinny zostać zaadresowane przed nadchodzącą 

drugą, znacznie groźniejszą falą pandemii.

W imieniu autorów raportu gorąco zachęcam do lektury.
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WYNIKI BADANIA
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Czy w czasie pandemii pracował(a) Pan(i) zdalnie?

Ponad połowa Polaków (51%) deklaruje, że w czasie pandemii pracowała zdalnie. Jednak 
okazuje się, że to właśnie kobiety częściej pracowały na odległość, aż 57% z nich deklaruje 

taki rodzaj pracy, w porównaniu z tylko 45% mężczyzn.

To właśnie osoby młode, do 24 roku życia najczęściej deklarowały, że pracowały zdalnie, 
taką odpowiedź wskazało aż 60% osób z tej grupy wiekowej, w czasie gdy u osób starszych 

wyniki te oscylowały w granicach 50%.

TAK

51%

Czy pandemia wprowadziła do Pana/Pani 
pracy nowe technologie?

Blisko 40 proc. badanych potwierdziło, że w firmach, w których pracują w trakcie 
pandemii wprowadzono nowe technologie. Natomiast 61 proc. badanych deklaruje,
że pandemia nie wprowadziła zmian technologicznych w firmach, w których są 

zatrudnieni.

Nowe technologie były częściej wprowadzane wśród kobiet (41%), aniżeli mężczyzn (37%). 
Zdecydowanie częściej implementowano nowe rozwiązania u osób młodych, aż 50% osób do 

24 roku życia deklaruje, że ich pracodawca wprowadzał nowe rozwiązania.

NIE

60%
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Badani jako najczęstszy potencjalny powód utraty pracy podają recesję i kryzys gospodarczy. 
Przewidują również utratę pracy w przypadku przymusowej izolacji i dłuższej choroby 
wywołanej wirusem. Aż 18,7% wskazań dotyczyło natomiast automatyzacji stanowiska pracy 
danej osoby. Należy jednocześnie podkreślić, że na automatyzację pracy wskazało więcej 
respondentów niż na odpływ inwestorów z naszego rynku czy konkurencję ze strony 

imigrantów zarobkowych. 

Z badania Procontent wynika jednak, że osoby starsze, po 50 roku życia najbardziej boją się 
utraty pracy przez przymusową izolację, prawie 50% osób z tej grupy wiekowej wskazało 

właśnie ten czynnik jako obawę, gdzie wyniki w innych grupach 
oscylowały  pomiędzy 30, a 40%.

Z jakiego powodu może nastąpić Pana/Pani utrata pracy? [N=374]*

Recesja/ kryzys 
gospodarczy

Przymusowa izolacja/zakaże-
nie wirusem/ dłuższa choroba

Ucieczka inwestorów 
na inne rynki

Automatyzacja mojego 
stanowiska pracy

Konkurencja ze strony imigrantów 
zarobkowych (tańsza siła robocza)

Utrata kwalifikacji

Inny powód, jaki?

59,6%

41,6%

18,7%

15,9%

11,3%

8,3%

2,6%

Czy boi się Pan/Pani utraty pracy?

Jednocześnie ponad połowa Polaków boi się utraty pracy w wyniku pandemii. Jest to kolejny 
przypadek, w którym to kobiety wykazują większe obawy, aż 50% z nich deklaruje strach przed 

utratą pracy, w porównaniu z 43% mężczyzn.

Z kolei to osoby starsze bardziej boją się utraty pracy. Prawie 70% osób z grupy wiekowej 25-49 
lat jako powód swych obaw wskazuje najczęściej recesję gospodarczą. Jest to grupa w pełni 

aktywna zawodowo, która poprzez przywiązanie do swojego stanowiska, boi się zmian. 

To najubożsi najbardziej obawiają się utraty posady, aż 61% osób zarabiających poniżej 1000zł 
deklaruje strach przed stratą pracy.

TAK

53%
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Jak bardzo zgadza się Pan/Pani 
z poniższymi stwierdzeniami:

Pandemia sprawiła, że znacznie więcej czasu spędzam 
przed komputerem i smartfonem.

Ponad 65 proc. badanych Polaków zgadza się z opinią, że pandemia sprawiła, że znacznie 
więcej czasu spędzamy przed komputerem i ze smartfonem. Z takim wnioskiem 

zdecydowanie nie zgadza się jedynie 4% badanych respondentów.

Okres lockdownu był szczególnie ciężki dla osób pracujących z domu. To właśnie kobiety 
(70%), częściej niż mężczyźni (61%) deklarują, że przez ten okres spędzały więcej czasu 

przed ekranem komputera i telefonu.

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie 
nie się zgadzam

raczej się
nie zgadzam

nie mam zdania

raczej się 
zgadzam

4%

15%

16%

46%

19%
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W pracy zdalnej często pracowałem dłużej i ciężej niż normalnie. [N=410]*

Z opinią, że w czasie pandemii i pracy zdalnej pracowaliśmy dłużej i ciężej zgadza się ponad 
połowa ankietowanych – 52%. Z tym stwierdzeniem zdecydowanie nie zgadza się jedynie 6% 

respondentów. 

Zaawansowanie technologiczne czasem staje się barierą i wydłuża czas naszej pracy.  Z tym 
stwierdzeniem zgadzają się najczęściej osoby starsze i w pełni aktywne zawodowo.

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie 
nie się zgadzam

raczej się
nie zgadzam

nie mam zdania

raczej się 
zgadzam

6%

25%

17%

37%

15%

Firmy projektujące i kontrolujące technologie coraz częściej 
wykorzystują je do manipulowania użytkownikami.

Jednocześnie aż 56 proc. badanych jest zdania, że firmy projektujące i kontrolujące 
technologie coraz częściej wykorzystują je do manipulowania użytkownikami. Z takim 

wnioskiem zdecydowanie nie zgadza się jedynie 2% badanych.

Osobami bardziej świadomymi i podejrzliwymi wobec zagranicznych technologii byli jednak 
mężczyźni (58%). Tym samym ze stwierdzeniem zgadza się więcej osób z wykształceniem 

wyższym (56%), aniżeli zawodowym (53%).

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie 
nie się zgadzam

raczej się
nie zgadzam

nie mam zdania

raczej się 
zgadzam

2%
10%

32%

42%

14%
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Ograniczam wydatki/oszczędzam ze strachu 
przed drugą falą epidemii.

Ograniczenie wydatków ze względu na COVID-19 i drugą falę pandemii przewiduje 52 proc 
Polaków. Oszczędzać nie będzie lub raczej nie będzie jedynie ¼ z nas.

Wyniki badania mówią jednoznacznie – staliśmy się bardziej oszczędni. Niezależnie od 
miejsca zamieszkania, grupy wiekowej, płci – co druga badana osoba deklaruje, że ogranicza 

wydatki i oszczędza ze strachu przed drugą falą epidemii.

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie 
nie się zgadzam

raczej się
nie zgadzam

nie mam zdania

raczej się 
zgadzam

5%

20%

23%
39%

13%

Po pandemii moja firma w mniejszym stopniu dba o pracowników 
niż przed jej wybuchem.

32 procent badanych uważa, że ich pracodawcy mniej dbają o pracowników niż przed 
wybuchem pandemii. Natomiast zdaniem blisko 37 procent badanych, stosunek firm do 

pracowników w wyniku pandemii nie uległ zmianie na gorsze.

Różnice pomiędzy odpowiedziami najbardziej widać w aspekcie wykształcenia 
respondentów. 27% ankietowanych z podstawowym wykształceniem przyznaje, że jego 
firma w mniejszym stopniu dba o pracowników niż przed jej wybuchem, z kolei tą samą 

odpowiedź wskazuje 33% osób z wykształceniem wyższym.

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie 
nie się zgadzam

raczej się
nie zgadzam

nie mam zdania

raczej się 
zgadzam

11%

26%

31%

24%

8%
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Jaka jest Pana/Pani sytuacja zawodowa?*

Blisko ¾ badanych – 77,5 proc. ankietowanych ma stałą pracę, 11,9 pracuje dorywczo a 13,9 
prowadzi własną działalność gospodarczą lub jest współwłaścicielem firmy. Niecałe 10 

procent badanych to rolnicy (1,3 proc.) emeryci i renciści (3,2 proc.) oraz studenci (4,8%).

11

Mam stałą pracę/jestem 
zatrudniony(a)

Pracuję dorywczo

Uczę się  / Studiuję

Prowadzę własną 
działalność gospodarczą

Jestem emerytką / emerytem / 
rencistką / rencistą

Jestem (współ)właścicielem firmy

Prowadzę  gospodarstwo rolne

Badani zapytani o zagadnienia, jakimi w pierwszej kolejności powinni zająć się 
pracodawcy, jako dwa najważniejsze wskazywali: przygotowanie się na druga falę 
epidemii COVID-19 oraz radzenie sobie z kryzysem gospodarczym i odbudowę 
gospodarki. Na trzecim miejscu znalazł się dobrostan pracowników i ich samopoczucie 
psychiczne po izolacji oraz etyczne korzystanie z technologii, czyli fake newsy i ochrona 

danych. Najmniej martwi nas natomiast niedostatek imigracji zarobkowej. 

Płeć żeńska znacznie częściej wskazywała samopoczucie psychiczne i dobrostan 
pracowników po izolacji jako wartość, która powinna być ważna dla pracodawcy.

Które z tematów powinny być ważne dla Pana/Pani pracodawcy?

Przygotowanie na drugą 
falę pandemii COVID

Radzenie sobie z kryzysem 
gospodarczym/ odbudowa gospodarki

Niedostatek imigracji 
zarobkowej

Samopoczucie psychiczne
i dobrostan pracowników po izolacji

Etyczne korzystanie z technologii - 
fake newsy, ochrona danych etc.

Zmiany klimatyczne

Zagrożenia związane z robotyzacją 
i automatyzacją

Inne, jakie?

Żadne z powyższych

56,1%

53,8%

47,3%

24,1%

21,1%

16,9%

8,6%

0,4%

6,1%

77,5%

11,9%

11,1%

4,8%

3,2%

2,8%

1,3%
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„Pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Rzeczywistość, w której przyszło nam 
funkcjonować przyniosła zmiany. Można powiedzieć, że pandemia stała się swego 
rodzaju katalizatorem, który skłonił Polaków do myślenia, że trzeba być 
przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje. Wyniki badania wyraźnie obrazują, 
że obecnie Polacy są bardzo świadomi potrzeby posiadania poduszki finansowej, 
która zabezpieczy spokojne funkcjonowanie wielu rodzinom. Miejmy nadzieję, że 
obecna sytuacja pozytywnie wpłynie i wykształci nawyki takie jak kontrola 
wydatków i skłonność do świadomego oszczędzania. W Prudential Polska 
zabezpieczamy przyszłość finansową naszych klientów. Zachęcamy rodaków do 
myślenia o własnej przyszłości finansowej. Polacy w porównaniu do mieszkańców 
Unii Europejskiej niestety wciąż odstają, jeśli chodzi o poziom posiadanych 

oszczędności.”

Jarosław Bartkiewicz
Prezes Prudential Polska

Monika Fedorczuk,
ekspertka Konfederacji 
Lewiatan ds. rynku pracy

KOMENTARZE EKSPERTÓW

Badanie dostarcza ciekawych wyników dotyczących pracy zdalnej i przyspieszenia 
postępu technologicznego. Według przedstawionych danych ponad 50% badanych 
deklaruje, że w czasie pandemii pracowało zdalnie. Dla porównania badania GUS 
wskazywały, że na początku pandemii odsetek osób wykonujących pracę zdalną wzrósł 
z 4,3 do 14,6 procent. Różnica ta prawdopodobnie wynika z innej grupy respondentów. 
Niezależnie od uzyskanych w badaniach procentów, niezaprzeczalnym faktem jest, że 
jednym z efektów pandemii jest upowszechnienia pracy zdalnej (również w formule 
hybrydowej – łączącej pracę zdalną ze pracą z biura) na niespotykaną dotąd skalę. Co 
ciekawe, epidemia COVID–19 spowodowała również pojawienia się pojęcia ‘pracy 
zdalnej’ w przepisach prawa, uzupełniając istniejącą wcześniej „telepracę”. Pytaniami, 
które w sposób oczywisty nasuwają się po analizie wyników badania są to na ile ta 
zmiana się utrzyma w polskich organizacjach pracy i na ile zmieni instytucje publiczne 
w zakresie przyspieszenia digitalizacji procesów administracyjnych. Wydaje się, że 
upowszechnienia pracy zdalnej oraz wprowadzenia nowych technologii w czasie 
epidemii jest dobrym prognostykiem nieodwracalnych zmian w zakresie przyspieszenia 

procesów cyfrowych na polskim rynku pracy. 
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Interesującym wynikiem badania jest wskazanie przez ponad połowę pracujących 
zdalnie  w czasie pandemii, że pracowała dłużej i ciężej niż normalnie. To wydaje 
się być doświadczeniem obalającym popularny pogląd, że pracownik pozbawiony 
bezpośredniego nadzoru swojego szefa będzie starał się ograniczać wysiłek wkładany 
w wykonywanie zadań. Z drugiej strony – zwiększone obciążenie pracą i gotowość 
do jej wykonywania ze strony pracowników mogły mieć swoje źródło z jednej strony 
w procesach dostosowywania się firm do nowej sytuacji wywołanej pandemią,
a z drugiej – z obaw pracowników przed zwolnieniem i chęcią wykazania swojej 
przydatności dla firm. Niezależnie od przyczyn, wyniki badania i doświadczenia firm 
wskazują na dużą solidarność pomiędzy pracownikami, a pracodawcami i zrozumienie 
wyjątkowości sytuacji. W wielu firmach  zatrudnieni godzili się na ograniczenie lub 
likwidację dotychczasowych benefitów, ograniczenie premii a nawet obniżkę 
wynagrodzeń, w zamian zatrudniający gwarantował utrzymanie poziomu zatrudnienia. 
Patrząc na stosunkowo niski poziom bezrobocia na koniec sierpnia 2020 roku wydaje 
się, że ta solidarność w połączeniu z interwencją w postaci tarcz antykryzysowych dała 

efekt w postaci utrzymania dotychczasowych pracowników w zatrudnieniu.  

Upowszechnienie pracy zdalnej to niejednokrotnie benefit dla pracowników – 
ograniczają oni czas dojazdu do pracy oraz zyskują możliwości łączenia 
obowiązków zawodowych i osobistych. Należy jednak mieć na uwadze również 
potencjalne negatywne konsekwencje. Obok wspomnianego w raporcie 
zwiększonego wykorzystania urządzeń typu komputer i smartfon, co może 
mieć wpływ na zdrowie, musimy brać pod uwagę osłabienie więzi 
międzypracowniczych, a w następstwie zanikanie ustalonych w organizacjach 
sposobów działania, gdyż ich naturalne rozpowszechnianie i utrwalanie zostanie 
ograniczone. Zaprezentowane wyniki badania wskazują na polaryzację oceny 
wpływu zastosowania pracy zdalnej na relacje z pracownikami – duża część 
ankietowanych zauważa pogorszenie jakości relacji z kolegami w pracy. Oczywiście, 
na opinie w tym zakresie ma wpływ nie tylko dotychczasowa jakość tych  
stosunków w okresie przed pandemią, nie można jednak ignorować wpływu 
kultury organizacyjnej firmy oraz sposobu wykonywania pracy (samodzielnie 

czy w zespole).  
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niejednego przedsiębiorcę. 

podmiotów zbiorowych). 

o miejscu jej wykonywania. 

„Pandemia COVID-19 była dla wszystkich, w tym także dla wielu przedsiębiorców, 
prawdziwym testem sprawności działania. Konieczność dostosowania do bardzo 
trudnych warunków funkcjonowania, lockdown, liczba i tempo wprowadzanych 
przez rząd i parlament zmian legislacyjnych mogły przyprawić o zawrót głowy 

Perspektywa kolejnego półrocza nie jest optymistyczna. Prognozy dotyczące 
najbliższej przyszłości w odniesieniu do sytuacji z okresu pandemii potwierdzają 
brak poprawy nastrojów, stąd ostrożne podejście Polaków w kwestii wydatków. 
Firmy również w obliczu recesji nie są skłonne do typowego dla bezpiecznych 
czasów inwestowania, choć w Polsce od kilku lat cieniem na ten aspekt biznesowej 
rzeczywistości kładzie się także duża niepewność i zmienność regulacyjna (choćby 
ostatnie pomysły w zakresie konfiskaty prewencyjnej czy odpowiedzialności 

Z pewnością większość przedsiębiorstw nie była przygotowana do tak drastycznej
i szybkiej zmiany miejsca wykonywania pracy i nie miała opracowanych procesów 
ani narzędzi pozwalających ocenić efektywność pracowników na pracy zdalnej. Ta 
nie w każdych warunkach jest możliwa i opłacalna. A przecież celem pracy jest zysk, 
więc zdolność do jego generowania powinna być głównym kryterium decydującym 

W najbliższym czasie będziemy funkcjonować w modelu hybrydowym, łączącym 
pracę zdalną – tam gdzie jest ona możliwa – ze stacjonarną, np. w trybie rotacyjnym. 
To wymusza transformację cyfrową przedsiębiorstw. Już teraz blisko 40% badanych 
w raporcie „ Pandemia automat y zu ję Polskę? ”, wskazu je, że z p owodu 
wszechobecnej pandemii do ich pracy zostały wprowadzone nowe narzędzia 
technologiczne. Digitalizowanie polskich firm będzie dalej postępować. Z kolei 
automatyzacja pracy pozwoli zapewnić ciągłość funkcjonowania i bezpieczeństwo 
w trudnych warunkach sanitarnych. Jest to nieuniknione. Pandemia koronawirusa 
stała się dodatkowym stymulatorem przemian i ich tempa – wyzwalaczem nowych 
zjawisk oraz korekt na ścieżce rozwoju gospodarczo-społecznego. Nasz kraj i świat 
zostaną wkrótce zdefiniowane przez nowoczesne technologie cyfrowe, algorytmy
i sztuczną inteligencję. Już obecnie są to supertrendy, na których warto budować 

swoją strategię.”

Emil Muciński
rzecznik, z-ca dyrektora Instytutu 
Interwencji Gospodarczych BCC
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O PROCONTENT
Procontent Communication należy do międzynarodowej sieci firm 
public relations, z siedzibą w Londynie, działającej od 2000 r. Sieć 
zasięgiem obejmuje 50 krajów i 35 biur na całym świecie. Global
Reach to światowa społeczność utytułowanych firm konsultingowych
i public relations, która zapewnia lokalne wsparcie w działaniach 
komunikacyjnych o globalnym zasięgu. Ponadto Procontent od
2017 r. jest członkiem Związku Firm Public Relations. Funkcjonowanie

w grupie pozwala na wymianę doświadczeń i wiedzy. 

Procontent Communication zajmuje się strategicznym doradztwem 
wspierając procesy zarządcze. Prowadzimy komunikację nowych 
inwestycji, w fuzjach i przejęciach, procesach restrukturyzacyjnych
oraz sytuacjach kryzysowych. Dobrze zaplanowane działania z zakresu 
PR korporacyjnego pozwalają na wzmocnienie wizerunku firmy i jej 
wiarygodności. Usługi świadczone przez Procontent Communication 
w tym zakresie to m.in.: opracowanie strategii komunikacji 
korporacyjnej, szkolenia medialne dla kadry zarządzającej, pełnienie 
funkcji rzecznika prasowego na zlecenie firmy, analiza interesariuszy 

oraz budowanie efektywnych relacji z różnymi grupami otoczenia. 

Opracowujemy kompleksową strategię komunikacji w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn, Twitter). 
Przygotowujemy kreację oraz optymalizujemy kampanie Facebook 
Ads i Google Ads. Naszym celem są zwiększone zasięgi przy 
jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Dostarczamy pełen content 
(treści, foto, video). Tworzymy aktywacje niestandardowe, które 
angażują użytkowników w sieci oraz wpływają na wzrost znaczenia 
marki. Nawiązujemy współpracę z  najpopularniejszymi blogerami, 
vlogerami i influencerami w Polsce. Zależy nam nie tylko na 
efektywnym przedstawieniu produktów i usług, które prezentowane 
są przez postaci wzbudzające zaufanie, ale również na przełożeniu 
tych działań na realne cele, tj. podniesienie wartości marki oraz wzrost 

wyników sprzedażowych.


