
Witaj!

Bardzo mi miło, że interesujesz się tym dokumentem. W tej
krótkiej formie podzielę się z Tobą przydatnymi informacjami,
które pomogą Ci w zmaganiach z komunikacją w trakcie
kryzysów, które wszyscy spotykamy na swojej drodze.
 
To zabrzmi trywialnie, ale nigdy nie można być zbyt gotowym
na kryzys. W obecnych czasach, w których wszystko dzieje się
bardzo szybko, ważne jest, żeby organizacje miały plany
zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Niezbędnym elementem
takiego planu jest plan komunikacji, który pozwoli kontrolować
komunikację związaną z kryzysem. Istnieje wiele przykładów
sytuacji, w których wystarczył jeden wpis w mediach
społecznościowych, żeby wywołać kryzys. Przez niewinne –
wydawałoby się – zdarzenie, reputacja danej organizacji może
zostać nadszarpnięta i może się to przełożyć na wymierne
problemy i straty.
 
Bardzo ważne jest, aby pierwsze publikowane informacje były
proste. Przesłanie – zarówno dla opinii publicznej, jak i
mediów – musi być jak najbardziej jasne i nie do
przeinaczenia. Dopiero w kolejnych fazach kryzysu można
przejść do bardziej szczegółowych informacji. Bardzo ważne
jest również regularne dostarczanie mediom kolejnych
informacji, co pozwoli na zapanowanie nad przekazem.
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Z poważaniem,
Kamil Andrusz
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A oto obiecane dziesięć wskazówek, jak skutecznie radzić sobie
z komunikacją w sytuacji kryzysowej:
 

1. Nie czekaj z tworzeniem planu zarządzania
kryzysowego, aż nadejdzie kryzys

Gdy przyjdzie kryzys, będzie już za późno, żeby tworzyć plan.
Wtedy trzeba reagować na zaistniałą sytuację i działać, żeby
opanować kryzys. Posiadanie planu, szczególnie w
początkowym etapie, pozwala uniknąć chaotycznych działań.
Można zawczasu, na chłodno, określić kto będzie
odpowiedzialny za komunikację, przeanalizować rozmaite
scenariusze (dobre i złe), a potem tę wiedzę wykorzystać. Co
więcej, można zawczasu odpowiednio wyszkolić ludzi.

Przykładem tego, jak można sobie poradzić z kryzysem nie
mając planu, może być przypadek firmy Caterpillar. Ale to jest
wyjątek, nie reguła. Opowiadam o tej historii w czwartym
odcinku podkastu Będzie Kryzys.
 
2.  Odpowiadaj we właściwym czasie

Im dłużej czekasz, tym więcej szkód może zostać
wyrządzonych. Jeśli będziesz się aktywnie komunikować, masz
większe szanse na przejęcie kontroli nad komunikacją. Ale
pamiętaj, że pośpieszne ujawnienie niepewnych informacji
również może zaszkodzić.

https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/bedzie-kryzys-odcinek-4-strategiczna-rewitalizacja-firmy-caterpillar/
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3.  Bądź szybki, ale rzeczowy

To nawiązanie do punktu poprzedniego. Aktywna komunikacja
nie ma oznaczać byle jakiej komunikacji. Rzeczowa komunikacja
to przekazywanie informacji wysokiej jakości.

4.  Wybierz rzecznika, który będzie reprezentował
organizację podczas całego procesu kryzysowego

Ta osoba będzie centralnym punktem komunikacji,
zapewniającym spójny przekaz. Oczywiście, informacja może
być przygotowana zespołowo, ale komunikacja powinna wyjść z
jednego źródła – w tym przypadku rzecznika. Rzecznik musi
posiadać odpowiednie umiejętności, odpowiednią pozycję i
odpowiednie przeszkolenie.

5. Cała komunikacja (komunikaty prasowe i
oświadczenia) powinna być przekazywana jednym
kanałem

To nawiązanie do punktu poprzedniego. Nie chcesz, aby media
szły do innych źródeł informacji. To Ty masz kontrolować
przekaz do mediów, dlatego musisz regularnie dostarczać im
informacje. Przykładem tego, jakie są konsekwencje komunikacji
różnymi kanałami, jest historia firmy Exxon, o której opowiadam
w ósmym odcinku podkastu.

6. Wyznacz zastępczego rzecznika, który wystąpi,
gdy główny rzecznik będzie niedostępny

Plan kryzysowy powinien mieć swój plan kryzysowy. Kryzysem
może być brak rzecznika, jeśli np. był nim szef Twojej
organizacji i to właśnie jemu coś się stało.

https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/bedzie-kryzys-odcinek-8-wyciek-ropy-z-tankowca-exxon-valdez/
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7. Nigdy nie mów „bez komentarza” ani
„nieoficjalnie”
Gdy brakuje informacji, media i ludzie zaczynają je sami
tworzyć. Plotki, niepotwierdzone informacje, wroga komunikacja
– gdy zostaną puszczone w świat, zaczynają żyć własnym
życiem. Informacje „nieoficjalne” bardzo często wypływają
szybciej, niż byśmy tego chcieli.

8. Rozważ wykorzystanie materiałów wideo

Ludzie o wiele lepiej reagują, kiedy widzą osobę mówiącą. Mogą
wtedy zobaczyć emocje, które wyraża twarz rzecznika. Oprócz
materiałów tekstowych, warto więc pokazać także wideo.
Materiały wideo w fantastyczny sposób wykorzystała firma
Pepsi, o czym opowiadam w siedemnastym odcinku podkastu.

9. Wyrażaj empatię i troskę, gdy w grę wchodzą
ofiary

Nie chcesz odrzucać winy i uchodzić za nieczułego. Kluczowa
zasada w zarządzaniu kryzysowym mówi: najpierw ludzie. Jeśli
są ofiary, uszanuj je, ich rodziny i bliskich. Empatia, troska i
wsparcie to minimum tego, co można im zaoferować. Dobrym
przykładem takich działań jest firma Johnson & Johnson w
trakcie kryzysu związanego z lekiem Tylenol, o którym
opowiadam w pierwszym odcinku podkastu.

https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/pepsi-i-igly-do-strzykawek/
https://bedziekryzys.pl/podcast-bedzie-kryzys-odcinek-1-tylenol/
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Rozpowszechniaj tylko prawdziwe informacje, tak szybko,
jak to możliwe.
Reaguj na nieprawdziwe informacje które się pojawiają i
monitoruj media.
Uruchom odpowiednie mechanizmy, aby na bieżąco
informować opinię publiczną, media i wszystkie
zainteresowane strony.

10. Nie chowaj złych wiadomości

Złe informacje mają to do siebie, że zawsze w końcu się
wydostaną.  Jeśli wypłyną z innego źródła niż oficjalne i, co
gorsza, są sprzeczne z głoszonym przekazem, traci się
wiarygodność. Raz straconą wiarygodność odbudowuje się
latami. Przykładem może być firma Perrier i kryzys związany z
wykryciem benzenu w ich wodzie mineralnej, o czym
opowiadam w trzecim odcinku podkastu.

BONUS

Na koniec jeszcze mały bonus, czyli trzy skondensowane
przykazania, których trzeba przestrzegać zawsze, w każdej
sytuacji kryzysowej:

1.

2.

3.

https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/
https://bedziekryzys.pl/bedzie-kryzys-odcinek-3-perrier-oraz-gabinety-kosmetyczne/

