Przemysl twórczy i media
1. Wolnosc slowa podstawa naszej dzialalnosci
Przemysl twórczy i media bazuja na wolnosci slowa. Dlatego tez,
na calym swiecie, w sadach i forach politycznych, bronimy
wolnosci slowa. Bronimy form wypowiedzi, takich jak film czy
ksiazka, przed rzadowa cenzura oraz chronimy zródla informacji
umozliwiajace niezalezne dostarczanie wiadomosci, co tez jest
podstawa demokracji.
Ta wlasnie misja wyróznia nasz przemysl i jest wyznacznikiem
naszej codziennej dzialalnosci.
W dzisiejszym swiecie,
internet umozliwia szeroka swobode wypowiedzi. Przekraczajac
granice kulturowe i polityczne, internet staje sie miejscem
wydarzen i publicznej debaty w skali globalnej. Wolnosc slowa
nigdy przed tem nie byla tak wazna dla tworczosci artystycznej i
dla propagowania wyrazanych w niej tresci.
2. e-praca, inwestycje, innowacja i róznorodnosc tresci
Jako przemysl twórczy i media inwestujemy w profesjonalny
material przeznaczony do publicznej dystrybujcji. Wybieramy i
opracowujemy materialy najbardziej istotne dla poszczególnych,
szerokich grup odbiorców. To my wydajemy ksiazki, oferujemy
kontrakty plytowe, umozliwiamy udzial w programach talk show propagujemy w ten sposób roznorodnosc form wypowiedzi i tresci.
Jestesmy innowatorami i znajdujemy najlepsza droge dotarcia do
odbiorcy na kazdym rynku. Poszukujemy zwrotu na inwestycji
poprzez bezposrednia zaplate, abonament czy tez poprzez srodki
z reklamy. Dobry zwrot na inwestycji przyciaga wiecej kapitalu,
wzmacnia przemysl i pozwala nam na tworzenie nowych miejsc
pracy. Dochody z udanych inwestycji inwestowane sa ponownie to one umozliwiaja podpisanie kontraktu z nieznanym zespolem
muzycznym, z obiecujacym uczestnikiem konkursu talentu, czy
tez z niepublikowanym pisarzem. Praca w przemysle twórczym i
mediach wymaga wyksztalcenia i umiejetnosci wysokiego
stopnia, co sprawia, ze wspomaga ona kulture lokalna i
Gospodarke Oparta na Wiedzy. To wlasnie miejsca pracy w
przemysle twórczym i mediach bezposrednio ksztalca nasza
przyszlosc.
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Jako media i wydawnictwa jestesmy przyzwyczajeni do brania
odpowiedzialnosci za tresc i zawartosc materialów profesjonalnie
oferowanych przez nas globalnym odbiorcom. Przestrzegamy w
tym kontekscie calego szeregu praw i regulacji – nie tylko
przepisów regulujacych dzialalnosc mediów, ale rowniez
przepisow powszechnych dotyczacych publikacji danych
finansowych, ochrony prywatnosci i godnosci osobistej, regulacji
dotyczacych materialów obscenicznych, wlasnosci intelektualnej,
konkurencji,
reklamy
i
przepisów
podatkowych.
Dzialamy w ramach samoregulacji branzowej oraz szeregu
kodeksów postepowania stosowanych do mediów. Nasi klienci
ufaja nam jako wlascicielom znanych tytulów i znaków
towarowych, ze dostarczymy im oczekiwana jakosc. To zaufanie
ksztaltuje i nadaje znaczenia naszej dzialalnosci i publikacjom.
Wolnosc konczy sie tam, gdzie zaczynaja sie wolnosc i prawa
innych. Równiez i ta zasada jest trzonem naszej dziala.
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