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Keď sapovie PR,ľudia si pod tým častopredstavia nejaké
falošnépozlátko, ktoré má niečozakryť. To je úplne mylná

predstava. Jepravdou, žev PRsaveľmi často klame a zakrýva
skutočnápravda:politici fotografovaní sdeťmi, zvieratkami
adôchodcami, naktorých im v skutočnosti nezáleží,sú
toho živým dôkazom.Ale skutočným účelomPRje vytvoriť
dôveru apriateľstvo, pričom PRzaloženéna lži to nikdy
nedosiahne. Dobré PRje dobrá práca dobre zverejnená.

SprávnePRje o tom, ževždy, keď urobím niečo dobré a je to
pravda, tak to rozšírim. Keďnapríklad dávamdesiatky tisíc
eur ročne naviaczašpeciálnypapier senvironmentálnym
certifikátom FSC,tak si to nenechámlen pre seba.Na každej
našejknihe nájdete logo FSChneďna troch miestach ahneď
na úvodnej strane vásvíta nápis: „Toto je zelenákniha. Jej
kúpou podporujete lesnéhospodáreniešetrnék prírode
ak miestnym ľuďom. Kniha bola vytlačenána papieri
scertifikátom FSC.“Dobrá prácamusí byť dobre zverejnená.
Inak budezabudnutáanepôjde príkladom ďalším.

Eštelepšie je, keďtoto dobré menoo vásšíri niekto iný.
PravéPRnastávaažvtedy, keď o násiní hovoria, akú
mámedobrú firmu askvelúrobotu. Ak moji zamestnanci
hovoria, žerobia v skvelejfirme, ktorá má krásneprodukty
asúhrdí na jej výsledky, to je pravéPR.Rovnako, keď
nášzákazníkpovie, žesmepre nich vyrobili perfektnú
knihu alebodobre vyriešili zákazku,to je pravéPR.

V PRmôžetepracovaťaj scelebritami, aleveľmi záleží na tom,
sakými celebritami sadátedohromady. Napríklad, sPetrom
Saganombysomsaveľmi rád odfotil pri našich detských
cyklomapách. Našakolegyňamákamarátku, ktorá je Miss
Slovenskoa tá zobrala našuknižku naMissWorld, kde ju
odovzdalahodnotiacej komisii. Našeknihy bežneputujú akodar
významným ľuďomatí sasnimi fotia. To je skvelé!Známetváre
teda treba využívať,alenevyberajte si nikoho kontroverzného.

Určite saneprezentujtespolitikmi, ktorých jednapolovica
národa uctieva adruhá nenávidí. Radšejsi vyberte celebritu,
ktorá máurčité hodnoty anie je to nejaký hulvát. Premňa sú
celebritou ľudia, ktorí súvšeobecnevážení.Keby taký Lasica
povedal niečo peknéo našejknižke, bolo by to skvelé,lebo
je to človek, ktorého si váži celýnárod vrátanemňa. Keby
to povedala celebrita HopsandaBlonďaváspäťkami očami,
bolo by to sícepekné,aleveľmi by somsatým nechválil.

Vašedobré meno je to najcennejšie, čomáte. Razsme
sazákazníkovpýtali, prečo snami vlastne spolupracujú.
Odpovedeboli rôzne, alenajčastejšiabola veľmi prekvapujúca:
jednoducho preto, lebo steveľmi sympatickáfirma! Aká
je v tom logika?Žiadna! Ale dobré PRvytvára okolo
firmy dobrú atmosféru, dobrú náladu adobréemócie
azákazníci to cítia. Práveemócie totiž rozhodujú!

V detstvenámmožno rodičia hovorili, žesamochválasmrdí,
aleak sapodľa toho pravidla pokúšatežiť a podnikať, nebudete
úspešný.Jak samochvále hovorím, žedobré sachváli samo.Len
to na toho Samanenechajte!Mám tu aj zamestnancov,ktorí
robia skvelú robotu, alesúako sivémyšky adonedávnasi ich
nikto ani nevšimol. Súto dobrí zamestnanci,alenemajú žiadne
vlastné PR.Eštežemámeštatistiky výkonu, inak by somsi ich
ani nevšimol. Rádprivediem každéhonášhočlovekak tomu,
aby savedel sámprezentovať apochváliť. Zdravé sebavedomie
ahrdosť na svoju robotu je podmienkou úspechu– ak samáte
čím pochváliť, urobte to. Musí to byť samozrejmevašarobota,
nie cudzia, lebo chváliť sacudzím perím vászničí. Zažil som
aj pracovníkov, ktorí mali vynikajúce PR,vedeli naozajdobre
rozprávať a prezentovať sa.Reálnevýsledky tam ale neboli
anajväčšímnepriateľomtýchto ľudí boli štatistiky, ktoré
rýchlo odhalili pravdu aposlali týchto hovorcovpredvádzať
sado iných firiem. PRteda robte, ale zakladajteho vždy
na skutočnosti. Ak raz použĳete klamstvo abude to odhalené,
tak savám zosypecelý pozitívny obraz o vašejfirme.

Chváľte sa pravdou
a budete úspešný
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