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A Mecseki Erdészeti Zrt. és a
Ferling PR & Communications
Kft. együttmûködése 1997-
ben kezdõdött és azóta is tö-
retlenül, egyre intenzívebben
tart. A jó ügynökség rendelke-
zik rugalmasan és hatékonyan
mozgósítható kapacitásokkal,
kapcsolatokkal, tapasztalatok-
kal, idõvel és belülrõl nem
(vagy nem mindig) biztosítha-
tó függetlenséggel, lojalitással
és érdekeltséggel.

A jó ügynökség pont ott
van és akkor, és olyan „mennyiségben”
– az esetek döntõ többségében észre-
vétlenül –, amikor és ahol a megbízó-
nak szüksége van rá.

A Ferling PR alapfilozófiája, hogy
csak olyan ügyeket vállal fel, amelyek-
kel azonosulni tud, ahol kialakítható-
nak látja a legfontosabb alapelvet, az el-
kötelezettséget. A Mecseki Erdészeti
Zrt. ügyével rendkívüli módon sikerült
az összhangot megtalálnia. Egy a gon-
dolatuk, mégis, külsõ szemlélõként
olyan tanácsokkal, észrevételekkel, és
szakmai tudással segítik a társaság

munkáját, amelyek nélkül nem lenne
ilyen hatékony az erdészet ügyének
kommunikációja.

Ahhoz, hogy ez az együttmûködés, ez
az együttgondolkodás megvalósulhas-
son és tényleg hatékonyan és hosszú tá-
von mûködjön, elengedhetetlen a köl-
csönös bizalom kialakítása. Bizalom nél-
kül nem lehet közös a cél, bizalom nél-
kül nem mûködhet jól a kapcsolat. Az
ügynökségnek meg kell ismernie az
adott szakterület sajátosságait, a megbí-
zónak pedig el kell tudni fogadnia az
ügynökség szakértelmét. 

A Ferling PR tehát közel tíz
éve a Mecseki Erdészeti Zrt.
kommunikációs partnere. Az
elsõ jelentõs projekt egy ki-
emelt pécsi kirándulóövezet-
ben, a Kisrét-Kantavárnál vég-
zett fakitermelési munka kom-
munikációja volt. Az ügynök-
ség ezt követõen részt vállalt a
belsõ kommunikációs eszköz-
rendszer alakításában, majd
rendezvények szervezésével,
kiadványkészítéssel, s nem
utolsósorban a társaság nyilvá-

nosság elõtti megjelenéseinek mene-
dzselésével segítette megbízóját céljai el-
érésében. 

Ferling PR-t ezért a több éve tartó el-
hivatottságért, a gyors, precíz és szak-
mailag is kitûnõ szolgáltatásért a Mecse-
ki Erdészeti Zrt. a Mecseki Erdõkért díj-
ban részesítette 2006. november 27-én.
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Bizalom, publicitás, elkötelezettség
Avagy miben és hogyan tud segíteni egy pr-ügynökség?


