
I t t l j h i t ki hI t t l j h i t ki hInternet w relacjach inwestorskichInternet w relacjach inwestorskich
oraz PR korporacyjnymoraz PR korporacyjnymp yj yp yj y

Maksymilian PawłowskiMaksymilian Pawłowski

Warszawa, Warszawa, Listopad  2008Listopad  2008



Jak wygląda komunikacja w obszarze Jak wygląda komunikacja w obszarze 
korporacyjnymkorporacyjnym

Komunikacja bezpośrednia Komunikacja pośredniaInternetj p

- Osobista
- Prezentacja

j p

- Media
- Raporty – okresowe, roczne etc.

Internet
- WZA
- Konferencje

- Nie osobista

- Komunikaty
- Prospekt
- Raport roczny

- Call conference
- Video conference



Jakie są Jakie są celecele

Cele stawiane IR oraz PRCele stawiane IR oraz PRCele stawiane IR oraz PR Cele stawiane IR oraz PR 
korporacyjnemukorporacyjnemu

1)1) Informować o wynikach finansowychInformować o wynikach finansowych
2)2) Informować o działalności Informować o działalności 

przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa
3)3) Przedstawiać analizy Przedstawiać analizy 

przedsiębiorstwa na tle otoczenia, przedsiębiorstwa na tle otoczenia, 
przygotowywać prognozyprzygotowywać prognozyprzygotowywać prognozy, przygotowywać prognozy, 
komentować wynikikomentować wyniki

4)4) Komunikować się w przypadku Komunikować się w przypadku 
sytuacji kryzysowych z rynkami sytuacji kryzysowych z rynkami 
finansowymifinansowymi

5)5) Budować pozytywny wizerunekBudować pozytywny wizerunek5)5) Budować pozytywny wizerunek Budować pozytywny wizerunek 
spółkispółki

6)6) Pozyskiwać akcjonariuszy oraz Pozyskiwać akcjonariuszy oraz 
i ii i k ók ó

Misja: przedstawiać spółkę w Misja: przedstawiać spółkę w 
pozytywnym pozytywnym świetle...aleświetle...ale nie za nie za 

interesariuszyinteresariuszy, a także partnerów , a także partnerów 
biznesowychbiznesowych

każdą cenękażdą cenę



Internet a społeczeństwo informacyjne…Internet a społeczeństwo informacyjne…

Kto, gdzie,Kto, gdzie, kiedy ikiedy i po copo co

Wedł g s elkich badań pro ad on chWedł g s elkich badań pro ad on ch

Kto, gdzie, Kto, gdzie, kiedy i kiedy i po co po co 
ten Internet ???ten Internet ???

-- Według wszelkich badań prowadzonych Według wszelkich badań prowadzonych 
na rozwiniętych rynkach Internet na rozwiniętych rynkach Internet 
odgrywa pierwszoplanową rolę jako odgrywa pierwszoplanową rolę jako 
źródło informacji źródło informacji -- również dla również dla 
dziennikarzy giełdowych w Polsce dziennikarzy giełdowych w Polsce ––
Badanie ARC Rynek i OpiniaBadanie ARC Rynek i Opinia

-- W Polsce rosnące znaczenie Internetu W Polsce rosnące znaczenie Internetu 
oraz oraz rosnące zaufanie rosnące zaufanie do przekazudo przekazu
Wizerunek w sieciWizerunek w sieci jestjest tak samo istotnytak samo istotny-- Wizerunek w sieci Wizerunek w sieci jest jest tak samo istotny tak samo istotny 
jak ten w rzeczywistym jak ten w rzeczywistym świecie/innych świecie/innych 
źródłach informacjiźródłach informacji

-- Wygoda korzystaniaWygoda korzystania//wyszukiwania wyszukiwania 
informacji zwiększająca efektywność informacji zwiększająca efektywność 
pracy np. analityków giełdowychpracy np. analityków giełdowychp y p y g yp y p y g y



Internet a społeczeństwo informacyjne…Internet a społeczeństwo informacyjne…

Kto, gdzie,Kto, gdzie, kiedy ikiedy i po copo co

-- Internet jest wykorzystywany tak przez Internet jest wykorzystywany tak przez 

Kto, gdzie, Kto, gdzie, kiedy i kiedy i po co po co 
ten Internet ???ten Internet ???

j y y y y pj y y y y p
profesjonalistów jak i przez profesjonalistów jak i przez 
użytkowników indywidualnychużytkowników indywidualnych
Wyższy poziom informatyzacji orazWyższy poziom informatyzacji oraz-- Wyższy poziom informatyzacji oraz Wyższy poziom informatyzacji oraz 
rozwój możliwości dostępowych do rozwój możliwości dostępowych do 
Internetu powoduje, że inwestorzy Internetu powoduje, że inwestorzy 
i d id l i ó d ići d id l i ó d ićindywidualni mogą zarówno prowadzić indywidualni mogą zarówno prowadzić 
własną politykę inwestycyjną przez sieć własną politykę inwestycyjną przez sieć 
jak i komunikować się elektronicznymi jak i komunikować się elektronicznymi 
kanałami komunikacyjnymi ze spółkami kanałami komunikacyjnymi ze spółkami 
będącymi w zasięgu ich będącymi w zasięgu ich 
zainteresowaniazainteresowania

-- Coraz większa mobilność dostępu Coraz większa mobilność dostępu 
determinuje budowę oraz zmiany determinuje budowę oraz zmiany 
zawartości serwisów (PDA WAPzawartości serwisów (PDA WAP WiFiWiFizawartości serwisów (PDA, WAP, zawartości serwisów (PDA, WAP, WiFiWiFi, , 
Instant Instant MessagingMessaging, MMS, , MMS, podcastpodcast))



Strategie, Strategie, strategiestrategie……Podejście do budowy serwisu Relacji Inwestorskich Podejście do budowy serwisu Relacji Inwestorskich 
orazoraz KomunikacjiKomunikacji Korporacyjnej jest determinowaneKorporacyjnej jest determinowaneoraz oraz Komunikacji Komunikacji Korporacyjnej jest determinowane Korporacyjnej jest determinowane 
charakterem firmy, kulturą organizacyjną, skalą itp. charakterem firmy, kulturą organizacyjną, skalą itp. 

Proces ten powinien zostać poprzedzony badaniami Proces ten powinien zostać poprzedzony badaniami 
przeprowadzonymi wśród inwestorów, dziennikarzy przeprowadzonymi wśród inwestorów, dziennikarzy 
oraz wśród osób dotychczas odwiedzających serwis oraz wśród osób dotychczas odwiedzających serwis 
a wyniki badań powinny zostać wykorzystane do a wyniki badań powinny zostać wykorzystane do y p y y yy p y y y
dalszych pracdalszych prac

2 STRATEGIE2 STRATEGIE

Serwis 
k j

Serwis 
produktowy

korporacyjny 
(IR i CPR) 
oraz 
produktowy

lub ...a która dla ...a która dla 
Państwa?Państwa?produktowy

Serwis 
korporacyjny 
(IR i CPR)( )



Badamy preferencje i zapotrzebowanie na informacjeBadamy preferencje i zapotrzebowanie na informacje

Zmiany strony wprowadzamy po przeprowadzaniu badań na temat preferencji Zmiany strony wprowadzamy po przeprowadzaniu badań na temat preferencji 
odbiorców odbiorców –– jak często nas odwiedzają, w jaki sposób odwiedzają, jakich jak często nas odwiedzają, w jaki sposób odwiedzają, jakich 
infromacjiinfromacji poszukują etc.poszukują etc.



Strategie, strategie…Strategie, strategie…

All in oneAll in one…

ko
S

trona
orporacy  yjna

S
trona

produkto a 
ow

a



Geotargetowanie…czyGeotargetowanie…czy może być przydatne w  może być przydatne w  
komunikacjikomunikacji

Dopasowanie treści serwisu Dopasowanie treści serwisu pp
internetowego do regionu, z internetowego do regionu, z 
którego pochodzi Internautaktórego pochodzi Internauta Content 1

Proces rozpoznania Proces rozpoznania 
przebiega całkowicie przebiega całkowicie 
automatycznie na podstawie automatycznie na podstawie 
numeru IPnumeru IP

Skuteczność rozwiązania ok. Skuteczność rozwiązania ok. 
9090%%

Common 
Content9090%%

Z wyłączeniem automatyki Z wyłączeniem automatyki 
proces funkcjonuje w oparciuproces funkcjonuje w oparciu

Content

proces funkcjonuje w oparciu proces funkcjonuje w oparciu 
o wartości zadeklarowane o wartości zadeklarowane 
przy wejściu do serwisuprzy wejściu do serwisu

C t t 3Wynikiem może być np. Wynikiem może być np. 
prezentacja danych prezentacja danych 
operacyjnychoperacyjnych z różnychz różnych

Content 3

operacyjnych operacyjnych z różnych z różnych 
rynków, treści bliższych rynków, treści bliższych 
odbiorcyodbiorcy



Geotargetowanie…czyGeotargetowanie…czy może być przydatne w  może być przydatne w  
komunikacjikomunikacji

Odwiedzający stronę doceni, Odwiedzający stronę doceni, 
że informacja jest że informacja jest 
dopasowana do jego potrzeb dopasowana do jego potrzeb p j g pp j g p
oraz uwzględnia lokalne oraz uwzględnia lokalne 
uwarunkowaniauwarunkowania

Można odwiedzającym Można odwiedzającym 
podsunąć treści np. z podsunąć treści np. z 
zakresu CSRzakresu CSR

Strona opisująca Strona opisująca 
lokalne dokonania firmy lokalne dokonania firmy 
będzie lepiej odbieranabędzie lepiej odbieranabędzie lepiej odbierana będzie lepiej odbierana 
przez odwiedzających przez odwiedzających ––
budowane globalnego budowane globalnego 

i l k li l k lzasięgu z lokalnym zasięgu z lokalnym 
zaangażowaniemzaangażowaniem



Mobilne Relacje Mobilne Relacje InwestorskieInwestorskieRozwój technologii bezprzewodowego Rozwój technologii bezprzewodowego 
dostępu do Internetu może wpływaćdostępu do Internetu może wpływaćdostępu do Internetu może wpływać dostępu do Internetu może wpływać 
również na zapotrzebowanie na również na zapotrzebowanie na 
informacjeinformacje

Serwisy giełdowe (w tym świadczone Serwisy giełdowe (w tym świadczone 
przez przez WAP/HTML) WAP/HTML) z notowaniami akcji z notowaniami akcji 
oraz kursami walutowymi są w centrumoraz kursami walutowymi są w centrumoraz kursami walutowymi są w centrum oraz kursami walutowymi są w centrum 
zainteresowania kadry zarządzającejzainteresowania kadry zarządzającej

Coraz większe zainteresowanie Coraz większe zainteresowanie 
C j t t b tC j t t b t

ęę
Smartphon’amiSmartphon’ami ((PhonePhone + PDA) oraz + PDA) oraz 
PDA na rynku konsumenckim będzie PDA na rynku konsumenckim będzie 
pobudzało również zapotrzebowanie napobudzało również zapotrzebowanie na

Czy jest to obszar warty Czy jest to obszar warty 
uwagi?uwagi?

pobudzało również zapotrzebowanie na pobudzało również zapotrzebowanie na 
dedykowane serwisy dedykowane serwisy informacyjno informacyjno ––
transakcyjnetransakcyjne

Serwisy Serwisy inwestorskie inwestorskie oraz oraz 
korporacyjne, powinny zostać korporacyjne, powinny zostać 
adaptowane do zmieniających się adaptowane do zmieniających się p ją y ęp ją y ę
potrzeb w miarę ewolucji potrzeb w miarę ewolucji 
technologicznejtechnologicznej



TheThe future’sfuture’s brightbright, , thethe future’sfuture’s mobile…mobile…

Dedykowane serwisy mobile Dedykowane serwisy mobile 
mają nieco uproszczoną mają nieco uproszczoną 
strukturę ale dostarczająstrukturę ale dostarczająstrukturę ale dostarczają strukturę ale dostarczają 
podstawowych informacji o podstawowych informacji o 
spółcespółce

Najbardziej Najbardziej 
oddani oddani 
inwestorzyinwestorzyinwestorzy inwestorzy 
indywidualindywidual
ni docenią ni docenią 
wygodęwygodęwygodę wygodę 
dostępu do dostępu do 
informacji informacji 

ółkiółkize spółkize spółki



TheThe future’sfuture’s brightbright, , thethe future’sfuture’s mobile…mobile…

PrzykładPrzykład przekierowaniaprzekierowania ze strony spółki do mobilnejze strony spółki do mobilnejPrzykład Przykład przekierowaniaprzekierowania ze strony spółki do mobilnej ze strony spółki do mobilnej 
wersji serwisu oraz możliwości wyświetlania treści na wersji serwisu oraz możliwości wyświetlania treści na 
urządzeniach mobilnychurządzeniach mobilnych



Budowanie serwisu internetowegoBudowanie serwisu internetowego

Jakimi przesłankami podpieramy się budującJakimi przesłankami podpieramy się budującJakimi przesłankami podpieramy się budując Jakimi przesłankami podpieramy się budując 
serwis inwestorski serwis inwestorski –– badania, opinie badania, opinie 
inwestorów, spotkania, wywiady?inwestorów, spotkania, wywiady?

Czy nadajemy odpowiedni poziom Czy nadajemy odpowiedni poziom 
interaktywności serwisom inwestorskim i interaktywności serwisom inwestorskim i 
korporacyjnym?korporacyjnym?korporacyjnym?korporacyjnym?

Czy wypracowujemy model/strategie Czy wypracowujemy model/strategie 
wirtualnych długoterminowych relacji z wirtualnych długoterminowych relacji z y g y jy g y j
inwestorami i inwestorami i interesariuszamiinteresariuszami??

Jakie stosujemy techniki marketingowo Jakie stosujemy techniki marketingowo --
informacyjne informacyjne pushpush czy czy poolpool??

Czy automatyzujemy procesy informacyjne np. Czy automatyzujemy procesy informacyjne np. 
stosując technologiestosując technologie lingubotlingubot lub popularnelub popularne

??
stosując technologie stosując technologie lingubotlingubot lub popularne lub popularne 
FAQ FAQ 

Czy monitorujemy ruch na stronachCzy monitorujemy ruch na stronach
??

Czy monitorujemy ruch na stronach Czy monitorujemy ruch na stronach 
internetowych i w sekcji IR i CPR?internetowych i w sekcji IR i CPR?



Budujmy strategie wirtualnych relacji inwestorskich oraz CPRBudujmy strategie wirtualnych relacji inwestorskich oraz CPR

Badania potrzeb Badania potrzeb 
informacyjnych informacyjnych 
otoczenia:otoczenia:

Badania potrzeb Badania potrzeb 
oraz oraz 
uwarunkowańuwarunkowań

Budowa strategii Budowa strategii 
informacyjnej w informacyjnej w 
oparciu ooparciu o

Wdrożenie i Wdrożenie i 
późniejsze późniejsze 
monitorowaniemonitorowanieotoczenia: otoczenia: 

wywiady, opinie, wywiady, opinie, 
ankietyankiety

uwarunkowań uwarunkowań 
informacyjnych informacyjnych 
spółki: analiza spółki: analiza 
wewnętrznawewnętrzna

oparciu o oparciu o 
potrzeby potrzeby 
otoczenia oraz otoczenia oraz 
samej spółkisamej spółki

monitorowanie monitorowanie 
oraz korektyoraz korekty

wewnętrznawewnętrzna samej spółkisamej spółki

Zewnętrzne firmy Zewnętrzne firmy 
badawcze, badawcze, 

Zewnętrzne firmy Zewnętrzne firmy 
badawcze, badawcze, 

Zewnętrzne firmy Zewnętrzne firmy 
consultingowe, consultingowe, 

Własne Własne 
departamenty departamenty 

własne kontakty, własne kontakty, 
monitoring monitoring 
obecnych obecnych 

l kt i hl kt i h

własne działy, własne działy, 
monitoring monitoring 
obecnych obecnych 

óó

własne własne 
departamenty departamenty 
strategiczne, strategiczne, 
d t td t t

lub BPO lub BPO z z 
wykorzystaniem wykorzystaniem 
badań badań 

t ht helektronicznych elektronicznych 
kanałów kanałów 
komunikacyjnychkomunikacyjnych

procesów procesów 
komunikacyjnychkomunikacyjnych

departamenty departamenty 
zaangażowane w zaangażowane w 
procesy procesy 
informacyjne +informacyjne +

zewnętrznych zewnętrznych 
oraz własnychoraz własnych

informacyjne + informacyjne + 
departamenty ITdepartamenty IT



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

A może A może zwirtualizujemyzwirtualizujemy
spotkania inwestorskie i spotkania inwestorskie i 
konferencje ?konferencje ?

Internet oraz szybki rozwój Internet oraz szybki rozwój 
technologiczny multimediów na nim technologiczny multimediów na nim 
bazujących umożliwia w chwili obecnej bazujących umożliwia w chwili obecnej konferencje ?konferencje ?ją y jją y j
prowadzenie videoprowadzenie video--konferencji o dobrej konferencji o dobrej 
jakości dźwięku i obrazujakości dźwięku i obrazu

C f ?C f ?Czy jest to wiarygodna forma przekazu?Czy jest to wiarygodna forma przekazu?

Czy kontakt wirtualny może zastąpić Czy kontakt wirtualny może zastąpić 
kontakt osobisty?kontakt osobisty?kontakt osobisty?kontakt osobisty?

Czy mimo mniejszych kosztów Czy mimo mniejszych kosztów 
prowadzenia elektronicznych kampanii prowadzenia elektronicznych kampanii p y pp y p
informacyjnych, możemy przenieść informacyjnych, możemy przenieść 
właśnie na nie główny ciężar działań właśnie na nie główny ciężar działań 
informacyjnych?informacyjnych?informacyjnych?informacyjnych?

Jeśli nie, czy są pożądanym elementem Jeśli nie, czy są pożądanym elementem 
wspomagającym obszar Relacji wspomagającym obszar Relacji p g ją y jp g ją y j
Inwestorskich oraz CPR?Inwestorskich oraz CPR?



El kt i t i łEl kt i t i ł

Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Elektroniczne materiały Elektroniczne materiały 
dawać czy udostępniać ?dawać czy udostępniać ?

Czy inwestor lub Czy inwestor lub interesariuszinteresariusz jest jest 
zainteresowany samodzielnym zainteresowany samodzielnym 
poszukiwaniem informacji czy też woli byćposzukiwaniem informacji czy też woli byćposzukiwaniem informacji czy też woli być poszukiwaniem informacji czy też woli być 
informowanym?informowanym?

Jaką formę informowania przyjąć, aby nie Jaką formę informowania przyjąć, aby nie 
być kojarzonym z powszechnie być kojarzonym z powszechnie 
panującym zjawiskiem SPAMU panującym zjawiskiem SPAMU 
(zaśmiecania skrzynek odbiorców (zaśmiecania skrzynek odbiorców ( y( y
wiadomościami)wiadomościami)

Jakie materiały udostępniać Jakie materiały udostępniać –– prezentacje prezentacje 
inwestorskie, prezentacje z innych inwestorskie, prezentacje z innych 
dziedzin, raporty giełdowe, wywiady, dziedzin, raporty giełdowe, wywiady, 
aktualności, inne materiały aktualności, inne materiały firmowe...cofirmowe...coyy
jeszcze?jeszcze?



Portal korporacyjny Portal korporacyjny M&SM&S

Dostępne sąDostępne sąDostępne są Dostępne są 
kanały RSSkanały RSS

Znakomita estetyka połączona z kompleksową informacją zarówno dlaZnakomita estetyka połączona z kompleksową informacją zarówno dlaZnakomita estetyka połączona z kompleksową informacją zarówno dla Znakomita estetyka połączona z kompleksową informacją zarówno dla 
interesariuszyinteresariuszy jak i inwestorów. Specjalne sekcje dla studentów oraz dla jak i inwestorów. Specjalne sekcje dla studentów oraz dla 
klientów. Bardzo dobre zilustrowanie filozofii firmy klientów. Bardzo dobre zilustrowanie filozofii firmy –– czuje się ją!czuje się ją!



Portal korporacyjny Portal korporacyjny M&SM&S

Wszystko w Wszystko w 
jednym jednym j yj y
miejscu. miejscu. 
Doskonale Doskonale 
wykorzystanawykorzystanawykorzystana wykorzystana 
przestrzeń oraz przestrzeń oraz 
intuicyjna intuicyjna 
nawigacjanawigacjanawigacjanawigacja

Podobnie jak w Podobnie jak w 
późniejszym późniejszym p j yp j y
przykładzie przykładzie 
widać widać 
gospodarzagospodarzagospodarza gospodarza 
spółki.spółki.



Portal korporacyjny Portal korporacyjny M&SM&S

Podstawowa Podstawowa 
informacja informacja 
finansowa nafinansowa nafinansowa na finansowa na 
temat spółki temat spółki 
bez bez 
k i ś ik i ś ikonieczności konieczności 
przeszukiwania przeszukiwania 
plików PDF. plików PDF. 

Najważniejsze Najważniejsze 
wskaźniki są wskaźniki są 
ł t d tł t d tłatwo dostępne.łatwo dostępne.

Szybko można Szybko można 
ocenić jakocenić jakocenić jak ocenić jak 
kształtują się kształtują się 
wyniki obecnie wyniki obecnie 
orazorazoraz oraz 
historyczniehistorycznie



Portal korporacyjny Portal korporacyjny M&SM&S

Pod strona Pod strona 
poświęconapoświęconapoświęcona poświęcona 
prezentacji prezentacji 
najnowszych najnowszych 
wynikówwynikówwyników wyników 
finansowych finansowych ––
dostępne są dostępne są 

t tkit tkinotatki notatki 
prasowe, prasowe, 
wystąpienia wystąpienia 
prezesa, prezesa, 
prezentacja prezentacja 
oraz dostęp do oraz dostęp do ępęp
videovideo



Portal korporacyjny Portal korporacyjny M&SM&S

Kim są osoby prezentujące, dane jaką pełnią funkcję w przedsiębiorstwie  Kim są osoby prezentujące, dane jaką pełnią funkcję w przedsiębiorstwie  
–– proszę bardzo jak na prawdziwej konferencji!proszę bardzo jak na prawdziwej konferencji!



Portal korporacyjny Portal korporacyjny M&SM&S

Kalkulator wartości akcji wraz z możliwością analizy historycznej Kalkulator wartości akcji wraz z możliwością analizy historycznej –– małe a małe a 
cieszycieszy



Portal korporacyjny Portal korporacyjny M&SM&S

W b tW b t żli ść i i k li j żli j tżli ść i i k li j żli j tWebcastWebcast –– możliwość przesuwania się po skali czasowej oraz możliwa jest możliwość przesuwania się po skali czasowej oraz możliwa jest 
zmiana prelegenta. Prezentacja pojawia się po prawej stronie ale możliwe zmiana prelegenta. Prezentacja pojawia się po prawej stronie ale możliwe 
jest również jej zgranie w postaci PDFjest również jej zgranie w postaci PDF



Wpadki też mogą być eleganckieWpadki też mogą być eleganckie

Przykład eleganckiego rozwiązania jeśli w serwisie występuje jakiś problem z Przykład eleganckiego rozwiązania jeśli w serwisie występuje jakiś problem z 
treścią natury technicznej.treścią natury technicznej.



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Strona Forda jako Strona Forda jako 
przykład integracji przykład integracji 
wszystkich funkcji wszystkich funkcji 20052005
informacyjnych informacyjnych 
zarówno z zakresu zarówno z zakresu 
Relacji Relacji 
Inwestorskich, CPR Inwestorskich, CPR 
jak i komunikacji jak i komunikacji 
marketingowejmarketingowej

Nowoczesna Nowoczesna 
estetyka połączona z estetyka połączona z 
rozsądną ergonomią rozsądną ergonomią ą ą g ąą ą g ą
i intuicyjnością i intuicyjnością 
nawigacjinawigacji

Co 2 lata powinienCo 2 lata powinienCo 2 lata powinien Co 2 lata powinien 
być prowadzony być prowadzony 
„lifting” „lifting” serwisów aby serwisów aby 
uniknąćuniknąć

20082008
uniknąć uniknąć 
monotonności.monotonności.



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Przykład możliwości Przykład możliwości 
zamawiania zamawiania 
informacji z zakresuinformacji z zakresuinformacji z zakresu informacji z zakresu 
komunikacji IR. komunikacji IR. 
Wysłana wiadomość Wysłana wiadomość 
(Al t)(Al t) ilil(Alert) e(Alert) e--mail ma mail ma 
postać krótkiej postać krótkiej 
informacji o informacji o 
wydarzeniu oraz wydarzeniu oraz 
odnośnika do strony odnośnika do strony 
internetowej na internetowej na jj
której znajdują się której znajdują się 
pełne pełne informacje.informacje.

Możliwe jest też Możliwe jest też 
otrzymywanieotrzymywanieotrzymywanie otrzymywanie 
pełnych maili z pełnych maili z 
załącznikami.załącznikami.



FAQ FAQ –– już standardem nie tylko na rynkach już standardem nie tylko na rynkach 
rozwiniętychrozwiniętych

FAQ to odciążenie działu RI i ukłon FAQ to odciążenie działu RI i ukłon 
w stronę edukacji rynku.w stronę edukacji rynku.

XBRL jest już obecny na stronach XBRL jest już obecny na stronach 
najbardziej odpowiedzialnych najbardziej odpowiedzialnych 
wobec inwestorów koncernówwobec inwestorów koncernówwobec inwestorów koncernów wobec inwestorów koncernów 
międzynarodowych.międzynarodowych.



FAQ FAQ –– już standardem nie tylko na rynkach już standardem nie tylko na rynkach 
rozwiniętychrozwiniętych

IBM stworzył bazę wiedzy na temat IBM stworzył bazę wiedzy na temat 
spółki w obszarze, który może być spółki w obszarze, który może być 
interesujący dla inwestorówinteresujący dla inwestorówinteresujący dla inwestorówinteresujący dla inwestorów

Ericsson ma podejście bardziej Ericsson ma podejście bardziej 
konserwatywne do FAQkonserwatywne do FAQkonserwatywne do FAQkonserwatywne do FAQ



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

PrzykładPrzykładPrzykład Przykład 
automatyzacji automatyzacji 
procesu procesu 
informacyjnegoinformacyjnegoinformacyjnego. informacyjnego. 
Pewne informacje, o Pewne informacje, o 
które statystycznie są które statystycznie są 
najczęściej proszeninajczęściej proszeninajczęściej proszeni najczęściej proszeni 
pracownicy IR pracownicy IR 
umieszczane są na umieszczane są na 
stroniestroniest o est o e

Odciążenie Odciążenie 
pracowników od pracowników od 
nużącychnużącychnużących, nużących, 
powtarzających się powtarzających się 
pytań i umożliwienie pytań i umożliwienie 
skupienia się naskupienia się naskupienia się na skupienia się na 
istotnych pytaniach i istotnych pytaniach i 
zagadnieniachzagadnieniach



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Przykład możliwościPrzykład możliwościPrzykład możliwości Przykład możliwości 
zastosowania zastosowania 
multimediów w multimediów w 
RelacjachRelacjachRelacjach Relacjach 
Inwestorskich na dużą Inwestorskich na dużą 
skale. Większość skale. Większość 
k f ji któ i łk f ji któ i łkonferencji które miały konferencji które miały 
miejsce w firmie miejsce w firmie M&SM&S
jest jest filmowanych, filmowanych, 
kompresowanych/kompresowanych/digitdigit
aliali--zowanychzowanych do do 
postaci akceptowalnej postaci akceptowalnej p p jp p j
w Interneciew Internecie

Podział konferencji na Podział konferencji na 
sekcje umożliwia sekcje umożliwia 
szybkie dotarcie do szybkie dotarcie do 
potrzebnych informacji potrzebnych informacji 
(ukłon w stronę (ukłon w stronę 
odbiorcy)odbiorcy)



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Budowa serwisu Budowa serwisu 
Relacji Relacji 
Inwestorskich Inwestorskich 
koncernukoncernu ExxonExxonkoncernu koncernu ExxonExxon
potwierdza potwierdza 
tendencje do tendencje do 
przesyłaniaprzesyłaniaprzesyłania przesyłania 
informacji o informacji o 
zaistnieniu nowych zaistnieniu nowych 
f któ l if któ l ifaktów ale nie faktów ale nie 
przesyła przesyła 
konkretnych plików konkretnych plików 
–– one dostępne są one dostępne są 
na stronie WWWna stronie WWW

Dzięki temuDzięki temuDzięki temu Dzięki temu 
rozwiązaniu rozwiązaniu 
uzyskuje się uzyskuje się 
L kk ść”L kk ść” il’il’„Lekkość” „Lekkość” ee--mail’amail’a



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

AutomatyzacjaAutomatyzacja

Hurtownia danych –
obrazy + informacje 

Automatyzacja Automatyzacja 
lingubotlingubot ma wspierać ma wspierać 
a nie zastępować a nie zastępować 
działy Relacjidziały Relacji

System lingubot (z 
mechanizmami 
lingwistycznymi)

tekstowe 
(obecne+historyczne
)

działy Relacji działy Relacji 
Inwestorskich i CPRInwestorskich i CPR

Pytanie na stroniePytanie na stronie 
WWW: Jaki był 
akcjonariat w 
Spółki w 2005 

k ?roku? Formułowanie odpowiedzi: 
W 2001 roku akcjonariat 
Spółki wyglądał 
następująco (tworzenienastępująco...(tworzenie 
indywidualnej odpowiedzi 
na zadane pytanie) 



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

B d iB d iBudowanie Budowanie 
wizerunku wizerunku 
przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa 
poprzez edukacje i poprzez edukacje i 
wychowywanie wychowywanie 
świadomych świadomych yy
inwestorówinwestorów

Wynikiem jest Wynikiem jest 
b d i j ś i db d i j ś i dbardziej świadomy bardziej świadomy 
inwestor/inwestor/interesariuinteresariu
szsz, zadowolony ze , zadowolony ze 
udzielonego przez udzielonego przez 
spółkę wsparciaspółkę wsparcia

Efekt: zwiększoneEfekt: zwiększoneEfekt: zwiększone Efekt: zwiększone 
zainteresowanie zainteresowanie 
serwisem serwisem 
i t kii t kiinwestorskim oraz inwestorskim oraz 
CPR a także spółkąCPR a także spółką



Kim są ludzie, którzy zarządzają przedsiębiorstwemKim są ludzie, którzy zarządzają przedsiębiorstwem

Pr edsta ieniePr edsta ieniePrzedstawienie Przedstawienie 
zespołu kadry zespołu kadry 
zarządzającej, która zarządzającej, która 
odpowiedzialna jest za odpowiedzialna jest za 
rozwój rozwój 
przedsiębiorstwa.przedsiębiorstwa.

Opis osób jest szeroki, Opis osób jest szeroki, 
uwzględniający cechy, uwzględniający cechy, 
któ b ćktó b ćktóre mogą być które mogą być 
najbardziej przydatne najbardziej przydatne 
z punktu widzenia z punktu widzenia 
sukcesu sukcesu 
przedsiębiorstwa. przedsiębiorstwa. 



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Pytanie stawiane przez Pytanie stawiane przez 
inwestorów inwestorów 
indywidualnych „a ile ja indywidualnych „a ile ja y y jy y j
zyskam?” często zyskam?” często 
pozostaje bez pozostaje bez 
odpowiedzi na stronach odpowiedzi na stronach 
korporacyjnychkorporacyjnych

Istnieje Istnieje 
niebezpieczeństwoniebezpieczeństwoniebezpieczeństwo niebezpieczeństwo 
związane z pomyłką związane z pomyłką 
prognoz i utratą prognoz i utratą 
wiarygodności, jednak z wiarygodności, jednak z yg , jyg , j
drugiej strony drugiej strony 
mechanizmy mechanizmy 
kalkulacyjne zwiększają kalkulacyjne zwiększają yj ę jąyj ę ją
transparentność transparentność 
inwestycjiinwestycji



Kto analizuje spółkęKto analizuje spółkę

Dość podstawowa Dość podstawowa 
informacja na temat informacja na temat 
tego kto jest tego kto jest g jg j
ekspertem ekspertem 
analizującym spółkę analizującym spółkę 
w polskiej praktycew polskiej praktycew polskiej praktyce w polskiej praktyce 
nie zawsze znajduje nie zawsze znajduje 
miejsce na stronach miejsce na stronach 
internetowychinternetowychinternetowychinternetowych



Kto analizuje spółkęKto analizuje spółkę



Dla inwestorów indywidualnych + pytanie dnia od Dla inwestorów indywidualnych + pytanie dnia od 
inwestorainwestora



Dzień inwestora oraz analityka dostępny również Dzień inwestora oraz analityka dostępny również onon--
lineline



Słownik pojęć z zakresu rynku kapitałowegoSłownik pojęć z zakresu rynku kapitałowego



HotHot--lineline dla inwestorówdla inwestorów



Powiedz kim jesteś a dopasujemy treść do Twoich Powiedz kim jesteś a dopasujemy treść do Twoich 
potrzebpotrzeb



Prognozy Prognozy –– czyli jakie czyli jakie sasa możliwe scenariusze dla możliwe scenariusze dla 
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa

Najprostszy sposób przedstawienia prognoz dla przedsiębiorstwa Najprostszy sposób przedstawienia prognoz dla przedsiębiorstwa ––
można to zrobić w postaci wykresów i bardziej atrakcyjnych animacji.można to zrobić w postaci wykresów i bardziej atrakcyjnych animacji.



Dotrzeć bezpośrednio do działu relacji inwestorskichDotrzeć bezpośrednio do działu relacji inwestorskich



Kto jest kim w dziale relacji inwestorskichKto jest kim w dziale relacji inwestorskich



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Przykład Przykład 
rozbudowanego portalu rozbudowanego portalu 
korporacyjnego SEB. korporacyjnego SEB. p yj gp yj g
Odwiedzający Odwiedzający 
wprowadzany jest do wprowadzany jest do 
firmy przez panią firmy przez panią 
prezes co buduje prezes co buduje 
zaufanie oraz zaufanie oraz 
personalizuje przekaz.personalizuje przekaz.



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Transparentność Transparentność –– lista lista 
insiderówinsiderów w Spółce w Spółce 
SEB. Dość innowacyjne SEB. Dość innowacyjne 
podejście do podejście do 
implementacji ładu implementacji ładu 
k jk jkorporacyjnego.korporacyjnego.



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Możliwości analizy Możliwości analizy 
danych finansowych danych finansowych 
spółki spółki –– można można pp
porównywać wskaźniki porównywać wskaźniki 
oraz pozycje bilansu.oraz pozycje bilansu.

Bardzo wygodne dlaBardzo wygodne dlaBardzo wygodne dla Bardzo wygodne dla 
analityków oraz analityków oraz 
inwestórówinwestórów-- nie trzeba nie trzeba 
wykorzystwaćwykorzystwaćwykorzystwaćwykorzystwać
dodatkowych dodatkowych narzedzinarzedzi..

Rozwiązanie to może Rozwiązanie to może 
b ć XBRLb ć XBRLbazować na XBRLbazować na XBRL



Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???Jak budujemy wirtualne relacje inwestorskie ???

Kącik wyników SEB Kącik wyników SEB ––
wyraźna przewaga wyraźna przewaga 
nad plikami PDFnad plikami PDFnad plikami PDF, nad plikami PDF, 
które można znaleźć które można znaleźć 
na polskich stronach na polskich stronach 
internetowychinternetowychinternetowych.internetowych.

Wykresy Wykresy 
uatrakcyjniają uatrakcyjniają 
prezentację wyniku i prezentację wyniku i 
skupiają uwagę skupiają uwagę 
odbiorców na odbiorców na 
k k t h d hk k t h d hkonkretnych danychkonkretnych danych



Jak Jak wygląda akcjonariat spółki?wygląda akcjonariat spółki?



SEB SEB -- AGMAGM

AGM w filmowym wydaniu AGM w filmowym wydaniu –– najazdy kamery, zbliżenia wyjątkowo uatrakcyjnia najazdy kamery, zbliżenia wyjątkowo uatrakcyjnia 
odbiór dla internautów. Atrakcyjna forma nie ogranicza funkcjonalności.odbiór dla internautów. Atrakcyjna forma nie ogranicza funkcjonalności.



Eksperyment komunikacyjnyEksperyment komunikacyjny

Dzień dobry, miło i Państwa powitać na 
konferencji poświęconej wynikom za 3konferencji poświęconej wynikom za 3 
kwartał 2008 roku spółki X. W III kwartale 
sytuacja spółki pozostawała stabilna. 
Nasza strata netto w stosunku doNasza strata netto w stosunku do 
wartości spółki pozostawała na niskim 
poziomie  stanowiąc niewielki procent 
kapitalizacji spółki. p j p

Szczególnie istotny zasób 
przedsiębiorstwa stanowią pracownicy o 
niezwykle wysokich kwalifikacjach i 
bogatym doświadczeniu zawodowym.

Wierzymy, że w IV kwartale uda nam się 
przynieść jeszcze większą satysfakcję 
naszym inwestorom.



Otoczenie do video konferencjiOtoczenie do video konferencji



Co to jest XBRLCo to jest XBRL

XBRL „Extensible Business Reporting Language“ jest „ p g g g j
standardem stworzonym dla potrzeb wymiany, 
interpretacji, analizy i prezentacji szerokopojętych
sprawozdań gospodarczych (zarówno finansowych 
jak i tych o charakterze niefinansowym). Standard 
XBRL bazuje na języku XML „Extenstible Markup
Language”, przy którego pomocy tworzone sa
taksonomie XBRL (lub inaczej ujednolicone słowniki 
pojęć występujących we wspomnianych 
sprawozdaniach). XBRL nie tworzy nowych zasad 

d ś i l b j i t i j hsprawozdawczości, lecz bazuje na istniejących 
normach prawnych jak na przykład „Ustawa o 
Rachunkowości” lub MSSF (Międzynarodowe 
Standard Spra o da c ości Finanso ej)Standardy Sprawozdawczości Finansowej).

XBRL jest otwartym standardem, wolnym od opłat, 
licencji.



Dla kogo XBRLDla kogo XBRL



Jak działa XBRLJak działa XBRL



Jak działa XBRLJak działa XBRL



Jak działa XBRLJak działa XBRL



Wzrost ceny akcji i Zwiększone morale wśród

Czy warto być transparentnymCzy warto być transparentnym

Wzrost ceny akcji i 
wyższa satysfakcja 
inwstorów

Zwiększone morale wśród 
pracowników oraz lepsze 
relacje z dostawcami i 
klientamiklientami

Niższe koszty  oraz 
większa szybkość 
pozyskiwania 

Lepsza ekspozycja 
w mediach oraz 
intensywniejszep y

kapitału intensywniejsze 
relacje

Większe możliwości 
finansowania 

Zwiększenie szans 
wzrostu 

nowych 
przedsięwzięć

przedsiębiorstwa 
oraz dochodowości

Jeżeli przyjąć założenie że koszt kapitału jest zależny od wyceny przedsiębiorstwa to niezwykle ważne jest dbanie abyJeżeli przyjąć założenie, że koszt kapitału jest zależny od wyceny przedsiębiorstwa, to niezwykle ważne jest dbanie aby 
maksymalizować wartość przedsiębiorstwa z punktu widzenia rynków finansowych. Wyniki finansowe są bardzo ważne, 
jednak ogólny sukces przedsiębiorstwa ma o wiele większy zasięg: motywuje pracowników, partnerów oraz dostawców, 
pozwala łatwiej urzeczywistniać nowe strategie, wpływa na media a także wpływa na szybszy zwrot z inwestycji. 
Mechanizm ten działa w ramach cyklu przedstawionego na rys. 1



Co decyduje o wycenie przedsiębiorstwaCo decyduje o wycenie przedsiębiorstwa

Czynniki wpływające na wycenęCzynniki wpływające na wycenę 
przedsiębiorstwa

Percepcja oraz 
zrozumienie 
wyników 
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa 
20%-40%
Rzeczywiste wynki 
finansowe 60%-
80%



Co to jest RSSCo to jest RSS



Co to jest RSSCo to jest RSS

Przykład ze strony Przykład ze strony 
IBM jak wiele jest IBM jak wiele jest 
dostępnych kanałów dostępnych kanałów 
RSS o tematyce RSS o tematyce 
korporacyjnej:korporacyjnej:

--IRIRIRIR

--KomentrzeKomentrze IRIR

--PodcastyPodcastyodcas yodcas y

--Notatki Notatki prsoweprsowe

--Informacje Informacje jj
korporacyjnekorporacyjne



Co to jest RSSCo to jest RSS



BlogiBlogi -- CEOCEO

BlogBlog: Jonathan Schwartz, CEO, SUN: Jonathan Schwartz, CEO, SUN



BlogiBlogi -- CEOCEO

BlogBlog: Kevin Lynch, CEO, : Kevin Lynch, CEO, AdobeAdobe



BlogiBlogi -- KorporacyjneKorporacyjne

BlogBlog: GM : GM FastLaneFastLane, GM, GM



Najważniejsze informacje widoczne od samego Najważniejsze informacje widoczne od samego 
początkupoczątku



Inwestorzy Inwestorzy sasa informowani o postępie realizacji informowani o postępie realizacji 
projektówprojektów



Na czym polega działalność przedsiębiorstwa Na czym polega działalność przedsiębiorstwa ––
encyklopedia korporacyjnaencyklopedia korporacyjna



BlogiBlogi -- KorporacyjneKorporacyjne

BlogBlog: : AdobeAdobe BlogsBlogs, , AdobeAdobe Corp. Corp. 



A co w Polsce?A co w Polsce?



A co w Polsce?A co w Polsce?



A co w Polsce?A co w Polsce?



A co w Polsce?A co w Polsce?



Co robimy?Co robimy?

Śledzenie najnowszych możliwości technicznych orazŚledzenie najnowszych możliwości technicznych orazŚledzenie najnowszych możliwości technicznych oraz Śledzenie najnowszych możliwości technicznych oraz 
trendów w zakresie komunikacji finansowej powinno być trendów w zakresie komunikacji finansowej powinno być 
podstawą do budowania strategii komunikacyjnejpodstawą do budowania strategii komunikacyjnej

Dialog z otoczeniem powinien determinować zmiany kultury Dialog z otoczeniem powinien determinować zmiany kultury 
komunikacyjnej przedsiębiorstwakomunikacyjnej przedsiębiorstwa

Monitorowane komunikacji z wykorzystaniem elektronicznych Monitorowane komunikacji z wykorzystaniem elektronicznych 
kanałów komunikacyjnych (statystyki, kierunki z których kanałów komunikacyjnych (statystyki, kierunki z których 
przybywają odwiedzający, najpopularniejsze informacje itp.) przybywają odwiedzający, najpopularniejsze informacje itp.) p y y ją ją y, jp p j j p )p y y ją ją y, jp p j j p )
oraz korekty działalności powinny być wpisane w oraz korekty działalności powinny być wpisane w 
podstawową działalność departamentów odpowiedzialnych podstawową działalność departamentów odpowiedzialnych 
za politykę informacyjnąza politykę informacyjnąza politykę informacyjnąza politykę informacyjną

Doskonałość informacji elektronicznej odzwierciedla Doskonałość informacji elektronicznej odzwierciedla 
profesjonalizm ludzi zatrudnionych w departamentach IR i profesjonalizm ludzi zatrudnionych w departamentach IR i p j y pp j y p
CPRCPR

Elektroniczne kanały mają umożliwić łatwiejszy dostęp do Elektroniczne kanały mają umożliwić łatwiejszy dostęp do 
i f ji t ó i ż d l d i t k i f ji f ji t ó i ż d l d i t k i f jinformacji w tym również do ludzi taką informacje informacji w tym również do ludzi taką informacje 
posiadających...posiadających...



Dziękuje za uwagę !Dziękuje za uwagę !

Oczywiście pozostaje do dyspozycji w razie dodatkowych Oczywiście pozostaje do dyspozycji w razie dodatkowych 
pytań: pytań: maksymilian.pawlowski@eranet.plmaksymilian.pawlowski@eranet.pl


