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Powstaje Pressroom – wirtualne biuro prasowe dla spółek giełdowych
Pressroom zostanie uruchomiony na nowoczesnej platformie, której dostawcą jest PRConnect.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i PRConnect stworzyły specjalną ofertę dla spółek i członków
SEG, która pozwoli na szersze dotarcie do mediów. Porozumienie pomiędzy SEG i PRConnect zostało
zawarte 5 czerwca 2017 roku.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych skupia prawie trzysta spółek giełdowych. Ekspercka
działalność organizacji koncentruje się na wsparciu regulacyjnym oraz edukacyjnym emitentów dbając
o rozwój polskiego rynku kapitałowego.

ጀ Ḁ䬀愁簀搀愀 spółka giełdowa musi prowadzić nieustający dialog z mediami, tak aby móc dotrzeć ze
swoimi komunikatami do jak najszerszej grupy odbiorców. W związku z ewolucją mediów i rewolucją
informacyjną w Internecie jest to coraz trudniejsze. Dlatego gdy pojawił się na horyzoncie produkt,
który może ułatwić emitentom codzienny kontakt z dziennikarzami postanowiliśmy poprzeć tę
inicjatywę. Cieszy mnie, że razem z PRConnect udało nam się wypracować preferencyjne warunki dla
Członków SEG” – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Unikalność Pressroomu polega na połączeniu szerokiej bazy adresowej, na bieżąco aktualizowanej, z
intuicyjnym, łatwym w obsłudze interfejsem. Do sprawnego systemu mailingowego można dodać
również swoje kontakty. A czas wysyłki zależy od indywidualnych preferencji. Skuteczność przekazu
raportowana jest na bieżąco.
ጀ

Ḁ匀瀀䈀欀椀Ⰰ zwłaszcza mniejsze, które nie mają rozbudowanych działów IR/PR będą mogły zle

przygotowanie komunikatu prasowego w ramach usługi Pressroom. Współpraca obejmuje również
możliwość wysyłania komunikatów do mediów zagranicznych ᴀ

ጀ mówi Lidia Sobańska Prez

PRConnect. ጀ Ḁ倀氀愀琀昀漀爀洀愀 ułatwia dotarcie do dziennikarzy związanych nie tylko z rynkiem finansowym,
ale również pomaga zaistnieć w mediach branżowych, co spółki mogą wykorzystać do komunikacji
marketingowej swoich produktów i usług” – dodaje Prezes PRConnect.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku.
Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie
informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja
seminariów i konferencji) oraz prawnym (dopracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i
interpretacji dotyczących nowych przepisów). Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 250 spółek
notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New
Connect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.
PRConnect to młoda i dynamicznie rozwijająca się spółka zajmująca się wspieraniem klientów w
realizacji skutecznych kampanii informacyjnych i medialnych. Nowoczesna platforma, za pomocą
której dystrybuowane są informacje prasowe do mediów krajowych i zagranicznych, lokalnych oraz
branżowych. Automatycznie mierzy również efekt i ewaluację działań komunikacyjnych. Prezesem
spółki jest Lidia Sobańska przez wiele lat związana z Polską Agencją Prasową, przez ostatnich sześć
lat pracowała w Zarządzie PAP. Była odpowiedzialna m.in. za stworzenie i rozwój serwisu
ekonomicznego, a także obsługę medialną wielu wydarzeń w tym ŚDM.
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