
  

Dlaczego kryzysDlaczego kryzys
jest rodzaju męskiego, jest rodzaju męskiego, 

czyli jak zarządzaćczyli jak zarządzać
komunikacją kryzysowąkomunikacją kryzysową



  

3 przyczyny bólu głowy3 przyczyny bólu głowy
w zarządzaniu kryzysemw zarządzaniu kryzysem
1. Błyskawiczne informacje

2. Informacje rozrywkowe (infotainment)

3. Internet
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Stary świat mediówStary świat mediów
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Nowy świat mediówNowy świat mediów
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5 ról mediów5 ról mediów
1. Informator

2. Pośrednik

3. Redaktor

4. Konkurent

5. Wodzirej
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Media społecznościoweMedia społecznościowe
1. Każdy może być “dziennikarzem”.

2. Blogi, vlogi, podcasty, RSS, YouTube, Twitter, itp.

3. Rozwój wirusowy (dwukierunkowość, wyszukiwarki, archiwizacja, 

    powtarzanie bez końca, brak bariery czasu).

4. Większy wpływ (24/7, szybkość, odpowiedzialność, transparentność).

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

Co to jest kryzys?Co to jest kryzys?

1. Kryzys to nie wypadek.

2. Kryzys to zwiększone zagrożenie dla priorytetowych celów.

3. Kryzys to wybór, decydowanie, zmaganie się pod presją czasu. 

4. Kryzys w medycynie to najcięższy okres w przebiegu choroby. 

5. Kryzys w ekonomii to czas załamania gospodarczego. 

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

      Co to jest kryzys?Co to jest kryzys?

6. Kryzys to okres przełomu i przesilenia. 

7. Kryzys to punkt zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze.

8. Kryzys to zdarzenie emocjonalne.

9. Kryzys to radykalna zmiana statusu.

10. Kryzys to nie katastrofa.

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

9 głównych cech kryzysu9 głównych cech kryzysu

1.  Zaskoczenie, niepokój, stres

2.  Niepełne informacje na początku

3.  Eskalacja wydarzeń - rosnące ciśnienie - szybka reakcja

4.  Utrata kontroli i dezorganizacja

5.  Uwaga mediów i opinii publicznej - zwiększona zewnętrzna kontrola

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

9 głównych cech kryzysu9 głównych cech kryzysu

6.  Mentalność "oblężonej twierdzy"

7.  Strach i panika

8.  Krótkoterminowe myślenie

9.  Zagrożenie dla reputacji

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

7 rodzajów kryzysów7 rodzajów kryzysów
1. Ekonomiczne

2. Informacyjne

3. Fizyczne

4. Ludzkie

5. Niszczące reputację

6. Ataki psychopatów

7. Katastrofy naturalne

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

7 uwag jak ludzie odbierają7 uwag jak ludzie odbierają
    komunikaty w kryzysie    komunikaty w kryzysie

1.  Szybkość komunikacji

 2.  Kłopoty z przyswojeniem informacji

                      3.  Faktyczna wartość komunikatu

4.  Zaufanie i wiarygodność

5.  Empatia i troska

6.  Uczciwość i otwartość

7.  Kluczowy początek i koniec

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

5 wyróżników reputacji5 wyróżników reputacji
1. Wartość niematerialna

2. Pochodna działań i zachowań organizacji

3. Porównanie z konkurencją

4. Budowa zaufania

5. Zachowanie, komunikacja i relacje

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

Zaufanie w kryzysieZaufanie w kryzysie
Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

5 przykładów przeprosin5 przykładów przeprosin
1. "Jesteśmy znakomici, ale to nie powinno się wydarzyć."

2. "Mamy kłopoty. Niebawem podamy więcej informacji."

3. "Naprawdę namieszaliśmy. Zaraz to naprawimy."

4. "Przepraszamy. Błąd usunięty. Dziękujemy za pomoc.

             Jeszcze raz przepraszamy."

5. "Przykro nam, że jesteśmy źródłem kłopotów."

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

15 mitów komunikacji15 mitów komunikacji
kryzysowejkryzysowej

1. Jestem odporny na kryzys.

2. Kryzysu nie można przewidzieć.

3. Damy radę.

4. Plan komunikacji kryzysowej rozwiąże problem.

5. Wystarczy jeden rzecznik prasowy.

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

15 mitów komunikacji15 mitów komunikacji
kryzysowejkryzysowej

6. W kryzysie ważni są tylko klienci.

7. Kryzys u konkurencji to dobra nowina.

8. W kryzysie każdy jest potencjalnym wrogiem.

9. Grupy aktywistów są nieodpowiedzialne.

10. Kryzysy wybuchają tylko w godzinach pracy.

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

15 mitów komunikacji15 mitów komunikacji
kryzysowejkryzysowej

11. Szkolenie medialne jest kosztowne i nie gwarantuje sukcesu w kryzysie.

12. Jeżeli powiemy prawdę, ludzie wpadną w panikę.

13. Nic nie powiemy przed rozwiązaniem problemu.

14. Ludzie tego nie zrozumieją, bo to zbyt skomplikowane.

15. Komunikacja kryzysowa rozpoczyna się tuż po wybuchu kryzysu.

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

5 strategicznych etapów5 strategicznych etapów
w zarządzaniu kryzysemw zarządzaniu kryzysem

  1.  Rozwiąż problem wywołany przez kryzys.

  2.  Zaopiekuj się ofiarami i wszystkimi, którzy go odczuli.

  3.  Powiedz co wiesz pracownikom i postaraj się o ich poparcie.

  4.  Informuj osoby, które nie doświadczyły bezpośrednio skutków kryzysu.

  5.  Skontaktuj się z mediami i innymi kanałami zewnętrznej komunikacji.
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7 elementów planu7 elementów planu
 komunikacji kryzysowej komunikacji kryzysowej
1. Słowo wstępne prezesa organizacji

2. Opis podstawowych zagrożeń i procedur działania

3. Struktura i skład zespołu kryzysowego

4. Lista kontaktów z członkami zespołu kryzysowego

5. Obowiązki i zakres działań członków zespołu kryzysowego

6. Procedury i zasady kontaktu z mediami i innymi grupami otoczenia

    (komunikaty, konferencje prasowe, briefingi)

7. Szablony podstawowych dokumentów służących komunikacji

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

5 przykładów polityki5 przykładów polityki
 informacyjnej w kryzysie informacyjnej w kryzysie

1. "Będziemy najszybszym źródłem aktualnych i wiarygodnych informacji."

2. "Nigdy nie podamy do wiadomości publicznej danych osobistych 
      ofiar i ich rodzin."

3. "Jedynie upoważnione i profesjonalnie przeszkolone osoby
     będą wypowiadać się publicznie w imieniu organizacji."

4. "Nie zrobimy niczego, co może podważyć zaufanie jakim obdarzyli
      nas pracownicy i akcjonariusze."

5. "Wszystkie nasze słowa muszą być popierane czynami."

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  
  12 typowych pytań dziennikarzy12 typowych pytań dziennikarzy

w czasie kryzysuw czasie kryzysu
           1. Co się stało?

    2. Kiedy to się wydarzyło?

    3. Gdzie to miało miejsce?

    4. Dlaczego to się wydarzyło?

    5. Kto zawinił?

    6. Czy sytuacja jest pod kontrolą?

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  12 typowych pytań dziennikarzy12 typowych pytań dziennikarzy
w czasie kryzysuw czasie kryzysu

    7. Ile osób zginęło lub odniosło obrażenia?

            8. Jak się czują poszkodowani?

    9. Czy liczba ofiar może się zwiększyć?

    10. Co robicie, aby uporać się z problemem?

    11. Jaki jest koszt naprawy szkód?

    12. Kiedy dowiedzieliście się o wypadku?

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

  

7 szans jakie daje kryzys7 szans jakie daje kryzys

 1. Nowi bohaterowie

 2. Szybsze zmiany

 3. Odrabianie zaległości

 4. Łatwiej o zgodę na zmiany

 5. Doświadczenie uczy

 6. Nowe strategie

 7. Lepszy system wczesnego ostrzegania

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
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6 pytań w ocenie6 pytań w ocenie
zarządzania kryzysemzarządzania kryzysem
1. Czy zrobiono wszystko, aby zapobiec kryzysowi?

2. Czy organizacja rzeczywiście przejęła się tym, co się wydarzyło?

3. Czy komunikacja z otoczeniem była szczera, zrozumiała i konsekwentna?

4. Czy udało się uporać ze wszystkimi problemami?

5. Czy komunikacja pomagała rozwiązać problemy?

6. Czego ten kryzys nas nauczył?

Dlaczego kryzys jest rodzaju męskiego, 
czyli jak zarządzać komunikacją kryzysową



  

                        Pytania?Pytania?
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