
 

 

 
 
 

 
 

Warszawa, 1 kwietnia 2015 
 

Rusza konkurs „PRaktykuj za granicą” – staż na start z IMM! 
 
1 kwietnia rozpoczyna się kolejna, XI edycja konkursu „PRaktykuj za granicą”, 
organizowanego przez Instytut Monitorowania Mediów. Zainteresowani studenci mogą liczyć 
na atrakcyjne nagrody: staż w Londynie, Pradze lub Bukareszcie w renomowanych agencjach 
PR. Tak cenne doświadczenie może stać się pierwszym krokiem do szybkiego rozwoju ich 
kariery w dziedzinie public relations. Natomiast same prace konkursowe – strategie 
komunikacji dla wybranej fundacji – przyczynią się do promocji działań CSR w trzech 
sektorach: „Pomagamy ludziom”, „Pomagamy zwierzętom” i „Promujemy kulturę”. 
 
„PRaktykuj za granicą” organizowany jest od 2003 roku we współpracy z najważniejszymi fundacjami oraz 
instytucjami na polskim rynku. W 10 poprzednich edycjach wzięło udział blisko 1000 osób, z czego 
30 zostało nagrodzonych stażami w 5 agencjach PR w 6 krajach europejskich. W 2015 roku 
partnerami konkursu zostały: „Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!”, Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” oraz Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, działające przy galerii Zachęta. 
Honorowy patronat nad konkursem objął także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a głównym 
patronem medialnym została Gazetapraca.pl. 
 
Celem konkursu jest wspieranie młodych adeptów branży PR oraz organizacji pożytku publicznego. Projekt 
skierowany jest do studentów zainteresowanych zdobyciem cennego doświadczenia w obszarze 
komunikacji. W tegorocznej edycji finaliści otrzymają szansę odbycia praktyk w europejskich 
filiach prestiżowych agencji i instytucji: Fleishman-Hillard w Londynie, LEWIS PR w Pradze 
oraz MediaTrust w Bukareszcie. 
 
Praktyki są nie tylko ciekawym pomysłem na spędzenie wakacji, ale przede wszystkim dają możliwość 
zdobycia pierwszych poważniejszych doświadczeń zawodowych w coraz bardziej wymagającym świecie 
komunikacyjnej public relations, co potwierdzają uczestnicy poprzednich edycji. „Udział w konkursie był dla 
mnie niezwykłą przygodą, szkoleniem i przełamywaniem własnych barier. Pozwolił mi zweryfikować  
w praktyce to, czego nauczyłam się do tej pory w teorii. Poza stażem w londyńskiej agencji Fleishman 
Hillard, nagrodą była dla mnie również możliwość wejścia w szeregi fundacji Rak’n’Roll. Dzisiaj jestem 
członkiem zespołu i niedługo ruszamy z realizacją kampanii, którą napisałam w ramach konkursu PRaktykuj 
za granicą”. – przypomina Nikola Ciesielska, laureatka poprzedniej edycji konkursu PRaktykuj za granicą. 
 
Konkurs składa się z trzech etapów, a głównym zadaniem uczestników jest stworzenie 
strategii komunikacyjnej dla wybranej fundacji, a następnie zaprezentowanie projektu przed 
kapitułą jury, którą w tym roku reprezentują: przedstawiciele fundacji, firm sponsorujących staże, IMM oraz 
ekspertki merytoryczne: Eliza Lisiecka – założycielka i szef agencji GENESIS PR, dr Anna Adamus-
Matuszyńska – prekursorka public relations w Polsce oraz Marzena Strzelczak – Dyrektorka Generalna 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Termin składania zgłoszeń upływa 31.05.2015 roku.  
 
Strona konkursu i rejestracja: www.imm.com.pl/praktykujzagranica 
 
Nowości na temat konkursu na Facebooku IMM: 
https://www.facebook.com/events/944396002250820/ 
 
O IMM: 
 
Instytut Monitorowania Mediów to innowacyjna organizacja o wiodącej pozycji rynkowej w branży 
monitoringu mediów. Od 2000 roku dostarcza kompleksowe usługi badania i analizy informacji 
pozyskiwanych z mediów społecznościowych, Internetu oraz mediów tradycyjnych. Dostępny on-line moduł 
analityczny pozawala na bieżące śledzenie efektów działań komunikacyjnych w mediach, również  
w porównaniu z konkurencją. Dane prezentujące wizerunek firmy pozwalają skutecznie: zmierzyć 
efektywność dotychczas podjętych działań PR, zaplanować strategię komunikacyjną, czy chronić reputację 
firmy. 
 
Zespół doświadczonych specjalistów IMM tworzy raporty wizerunkowe firm, marek i osób na podstawie 
materiałów zgromadzonych w mediach społecznościowych, Internecie oraz prasie i RTV. Stałym 
monitoringiem objętych jest aktualnie ponad 200 tysięcy domen polskich zasobów Internetu wraz z social 
media – z aktualizacją wyników w czasie rzeczywistym, co umożliwia najszybszy dostęp do publikowanych 
treści. Monitorujemy także 1000 tytułów prasowych oraz ponad 100 stacji RTV z szerokim wyborem 
mediów regionalnych i lokalnych. 
 
IMM jest członkiem Związku Pracodawców Branży internetowej IAB Polska, dla którego jednym z głównych 
zadań jest edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania badań Internetu oraz należy do elitarnej 
międzynarodowej organizacji FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d'Extraits de Presse) 
zrzeszającej firmy monitorujące media z całego świata. 
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