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Podsumowanie

450 Liczba publikacji

133 264

230 868

Zasięg

AVE (zł)

Podsumowanie nie uwzględnia zasięgu oraz AVE (ekwiwalentu reklamowego) emitowanej kilkukrotnie na antenie 
TVN24 wypowiedzi Piotra Piaseckiego. 



Topowe redakcje



TOP 10

l.p. źródło tytuł temat data zasięg AVE [zł]

1. Dziennik Gazeta Prawna Szkoleniowcy będą ostro ciąć zatrudnienie Skutki koronawirusa 2020-03-26 47 000 70 157

2. pb.pl Pomoc może przyjść zbyt późno
Z badania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych przeprowadzonego 
wśród 470 podmiotów wynika, że ponad 54 proc. z nich traci 
całość przychodów.

2020-03-25 22:00:00 2 806 20 400

3. pb.pl Jedna trzecia firm szkoleniowych planuje redukcję zatrudnienia Jedna trzecia firm szkoleniowych planuje redukcję zatrudnienia. 2020-03-24 16:43:00 2 806 20 400

4. biznes.rp.pl Koronawirus zniszczy rynek szkoleń

Co trzecia przewiduje też rychłe cięcia zatrudnienia. - Nasza 
branża znajduje się na równi pochyłej i nie tygodnie, a dni dzielą ją 
od całkowitej klęski – twierdzi Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych (PIFS.

2020-03-24 5 744 20 000

5. Puls Biznesu Pomoc może przyjść zbyt późno Tarcza antykryzysowa do walki z koronawirusem 2020-03-26 11 500 8 459

6. superbiz.se.pl Dramat przez koronawirusa. Tysiące ludzi na bruk!

Jego wyniki najlepiej pokazują, że zaproponowane rozwiązania są 
niewystarczające, a nasza branża znajduje się na równi pochyłej i 
nie tygodnie, a dni dzielą ją od całkowitej klęski - mówi Piotr 
Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

2020-03-24 16:46:00 11 775 6 000

7. biznes.newseria.pl Ponad 50 proc. firm szkoleniowych traci wszystkie dochody. Branżę 
dzieli kilka tygodni od bankructwa Ponad 50 proc. firm szkoleniowych traci wszystkie dochody. 2020-03-26 4 800 4 800

8. mambiznes.pl Ponad 50 proc. firm szkoleniowych traci wszystkie dochody Ponad 50 proc. firm szkoleniowych traci wszystkie dochody. 2020-03-26 4 913 4 680

9. pulshr.pl Koronawirus położy firmy szkoleniowe. Ponad połowa spodziewa się 
całkowitej utraty dochodów

Jego wyniki najlepiej pokazują, że zaproponowane rozwiązania są 
niewystarczające, a nasza branża znajduje się na równi pochyłej i 
nie tygodnie, a dni dzielą ją od całkowitej klęski - mówi Piotr 
Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

2020-03-24 17:38:00 1 057 2 115

10. Dziennik Gazeta Prawna Szkoleniowcy będą ostro ciąć zatrudnienie Skutki koronawirusa 2020-03-26 47 000 70 157

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PV7RY7/z/p
https://www.pb.pl/pomoc-moze-przyjsc-zbyt-pozno-986384
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QWZPVZ/z/i
https://www.pb.pl/jedna-trzecia-firm-szkoleniowych-planuje-redukcje-zatrudnienia-986237
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/FGQCSD/z/i
https://www.rp.pl/Biznes/303249902-Koronawirus-zniszczy-rynek-szkolen.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MZBGKX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XA6XWF/z/p
https://superbiz.se.pl/wiadomosci/dramat-przedsiebiorcow-przez-koronawirusa-tysiace-ludzi-na-bruk-aa-ttAC-q2BU-9L1d.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/I5P001/z/i
https://biznes.newseria.pl/news/ponad-50-proc-firm,p1538677821
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LR6NVZ/z/i
https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/ponad-50-proc-firm-szkoleniowych-traci-wszystkie-dochody-98884
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/T0MA8P/z/i
https://www.pulshr.pl/edukacja/koronawirus-polozy-firmy-szkoleniowe-ponad-polowa-spodziewa-sie-calkowitej-utraty-dochodow,72353.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PBMWIL/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PV7RY7/z/p
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