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petronela.sevcikova@mafraslovakia.sk

nenechajte si ju vziať

Sedela som na Zlatom klinci, ktorý sa tento rok konal z bezpečnostných dôvodov s mimoriadne okliešteným publikom.
V Mlynici sedeli len tí, ktorí si z pódia odniesli ocenenia, veľký
priestor bol takmer poloprázdny.
Zvláštny pocit, na ktorý sme si museli tohto roku zvyknúť,
sa prejavil aj na najväčšej udalosti pre brandžu, Zlatom klinci.
Takmer celý rok sme museli pracovať z domu, maximálnym
spôsobom využívať online a napriek tomu odovzdávať plný
výkon.
Napriek prvotnému šoku z pandémie značky zareagovali,
a nielenže začali komunikovať, mnohé svoju silu využili na
pomoc tým, ktorí to potrebovali.
Tento mimoriadne ťažký rok nám ukázal, že značky, ktoré sú
odvážne a komunikujú v čase krízy, môžu na konci dňa vyhrať.
Verím, že si zadávatelia dobre pozreli tohtoročné výsledky
EFFIE, príkladov je tam viac.

Idea a kreativita je to, čo vám nik nevezme. A vlastne to,
čo dáva vašej práci hodnotu pre klienta. Nenechajte si to vziať.
Dobrou správou je, že Stratégie napriek všetkému vyhlásili
Agentúru roka a aj najúspešnejších ľudí v reklame. Pozrite si,
aké tesné výsledky na niektorých miestach boli v tomto roku.
Ešte sa vrátim k tomu Klincu. Najsilnejší moment pre mňa osobne bol ten, keď som stála na pódiu a išla vyhlasovať Agentúru
večera. A za mojim chrbtom sa prostredníctvom online prenosu
pripojili všetky agentúry, ktoré zaslali svoju prácu do súťaže.
Napriek tomu, že to bol online prenos, cítila som energiu všetkých v prenose. Verím, že budúci rok tú energiu pocítia všetci
a naživo, či už na Zlatom klinci, EFFIE AWARDS alebo na hociktorom inom evente. Pretože brandža sa navzájom potrebuje.
Vlastne všetci sa vzájomne potrebujeme. Možno aj podporiť
v ťažkom období, ktoré budúci rok nebude pre nás jednoduché.

Okrem pandémie a jej dopadu na reklamný biznis rezonovala
v kuloároch ešte jedna téma. Bola to téma „inšpirácií zo zahraničia“, vy viete čo mám na mysli. Príkladov je viac, nejdem ich
menovať. Len zopakujem to, čo niekto už celkom vtipne okomentoval: slovenská reklamná scéna by mala viac rešeršovať.
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Anketa

Najdôležitejšia udalosť, ktorá ovplyvnila
vývoj v reklamnom segmente v roku 2020

Tomáš Kišš

CEO, BOOSTAGENCY/

Hľadáme
nové formy
a spôsob
komunikácie,
ktoré nepolarizujú, ale
spájajú ľudí.

Pandémia a následne veľká polarizácia spoločnosti. Pre reklamný segment je to ďalšia
situácia, na ktorú sa komunikačne reaguje.
Hľadáme nové formy a spôsob komunikácie,
ktoré nepolarizujú, ale spájajú ľudí, ďalej
sledujeme svet a snažíme sa s ním komunikovať. Je to boľavé, ale aj plné výziev a hľadania. Ďalšia udalosť nie je ani udalosťou, ale
javom, ktorý tu už bol, ale v tomto roku explodoval – všetky možné dezinfo veci, hoaxy,
popierači, plochozemci. Na toto zodpovedná
reklama reaguje – či už neinzerovaním na istých platformách, alebo samotnou aktivitou
a komunikáciou značiek prostredníctvom
celého marketingového mixu – a bude to jej
úlohou aj v budúcnosti. Takže dnes už nielen
udalosti ovplyvňujú reklamu, ale aj reklama
sa snaží ovplyvniť udalosti.

Maroš Kemény

Managing Director, ČOSI
Takmer každá, naozaj dôležitá
udalosť bola v príčinnom vzťahu
s pandémiou. Čo však z môjho
pohľadu nesúviselo priamo
s krízou, no malo celosvetový
presah do spoločnosti a vplyv na
komunikáciu značiek, bolo antirasistické hnutie Black Lives Matter.
Podporu inklúzii, tolerancii a diverzite vyjadrili všetky najväčšie
svetové reklamné siete, ale hlavne
stovky značiek, pričom mnohé sa
k téme prihlásili aj v kampaniach.
Tieto témy aktuálne riešime aj my
v agentúre pri práci na kampani
Tváre migrácie pre mimovládku
Ambrela.
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Celosvetový
presah do
spoločnosti
a vplyv na
komunikáciu
značiek, malo
antirasistické
hnutie Black
Lives Matter.

Andrej Csino

Strategický a kreatívny
riaditeľ, CORE 4 Advertising
Zmena spotrebiteľského
správania viedla k fokusu
na digitálne kanály. Nielen
kampaňové, ale najmä predajné. Zmena nastala najmä v mysliach marketérov
a samotných značiek, čo
otvára nové možnosti aj po
kríze. Ak nejaké „po kríze“
vôbec bude. Najdôležitejšia udalosť je teda zmena
nás samých.

Roman Roj

Creative Director,
dotcom advertising

Áno, pandémia zmenila spôsob
fungovania práce, núti adaptovať
sa na nové podmienky. Za udalosť,
ktorá významne oplyvnila reklamný
segment v tomto roku, považujem
sériu tendrov, ktoré realizoval
Orange Slovensko.

JuraJ Kováč

Creative Director, THIS IS LOCCO

Najdôležitejšia udalosť
je zmena nás
samých.

Udalostí, ktoré tento rok
mali dosah na svet komunikácie, bolo niekoľko.
Väčšinou však boli generované práve pandémiou. Či
už je to rastúci výskyt fake
news alebo klesajúca dôvera voči mienkotvorným
kanálom, všetky svojím
spôsobom vplývali aj na
reklamný priestor.

Roman Matulík

Executive director, Effectivity
POWERED BY PUBLICIS

Pandémia ovplyvnila naozaj úplne
všetko. Ešte viac akcelerovala dlhodobé trendy ako digitalizáciu, zapojila komunity, značky začali konať
ešte zodpovednejšie a inovovali svoj
business case.

MS203039/01

Okrem pandémie, ktorú v tomto roku nie je
možné opomenúť, reklamný svet ovplyvnila
zmena spotrebiteľského správania, výrazný
nástup e-commerce či presun do digitálu,
ale aj tendre či presun na home office.
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Asi nie je nič také silné ako
nástup pandémie na jar roku
2020 a neistota, ktorá ju
sprevádzala. Prakticky zo dňa
na deň sme sa ocitli na home
office a transformovali všetky
procesy a postupy, ktoré
sme mali dovtedy. Viac ako
nástup pandémie ovplyvnil
vývoj v segmente postoj k nej.
Mnohí sa zľakli a zastavili, čo
sa dalo, no viacerí išli odvážne
a ešte s väčšou energiou ďalej.
Práve toto považujem za kľúčový moment roka. Keby sme
sa všetci splašili a zastavili,
polovica nášho segmentu by
tu dnes nebola.

Postihol vás aj väčšinu ostatných marketérov.
Rovnako ako tých najlepších, aj vás môže nakoniec posilniť.
Peter Darovec

kreatívny riaditeľ, Istropolitana Ogilvy

Marián Hlinka

Client Service Director,
Elite / Monday Lovers

Viacerí išli
odvážne
ďalej. Toto
považujem
za kľúčový
moment roka.

Adam Marčan

Managing Director, Mannschaft

Kontúry
reklamného
trhu však menili aj mnohé
veľké tendre.

Rok 2020 bol jednoznačne rokom koronavírusu. Taká mohutná recesia v mediálnych
spendoch spôsobila celému reklamnému
trhu neočakávaný a v drvivej väčšine najmä
nepríjemný šok. Možno je aj namieste sa
touto formou poďakovať zodpovedným
značkám, ktoré sa nedostali do stavu hibernácie a rozhodli sa komunikovať aj napriek
nepriaznivej nálade na celom trhu. Kontúry
reklamného trhu však menili aj mnohé veľké
tendre, ako napríklad Orange, Zlatý Bažant,
Kaufland, ZSSK, Škoda alebo aj náš Šariš.

Len ťažko by sa v tejto odpovedi dalo pandémii vyhnúť, pretože
prakticky neexistujú žiadne zásadné udalosti, ktoré by s ňou tak
či onak nesúviseli. Za dôležité sa skôr dá považovať to, že reklamný segment dobre a zaujímavo fungoval aj napriek pandémii,
že sa aj v tomto období údržby, opatrnosti a odkladania silných
rozhodnutí uskutočnilo viacero veľkých tendrov s prekvapujúcimi
výsledkami, ktoré môžu priniesť dynamizáciu celého segmentu
v blízkej budúcnosti.

Digitalizácia služieb
a nárast e-commerce
celkovo, ale aj v segmentoch, v ktorých
ľudia online nákupy
až tak nevyužívali,
ako sú napríklad potraviny alebo nákup
športového oblečenia
a vybavenia, hobby
vybavenia, liekov.

Ivana Lužinová Váleková
Head of Strategy JANDL,
marketing a reklama

Vlado Kurek

Creative Director, TRIAD
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Róbert Potoma

Social Media Specialist
& Ideamaker, Promiseo

V prvej knihe o marketingových
budgetoch na našom trhu nájdete:
Ako si ubrániť marketingový budget

Potvrdenie,
že marketingová komunikácia je
naozaj veľmi
dôležitá.
Že to nie je
náklad, ale
investícia.

Čo robiť, keď vám ho osekajú
4 základné princípy (BDGT), ktoré vám pomôžu
kreatívne reagovať na budget cut
Case studies, ako sa v takých situáciách vynašli top marketéri
S dátami a skúsenosťami zo Slovenska a Čiech

BDGT je framework, ktorý vznikal pri tvorbe efektívnej
komunikácie značiek bez závislosti na veľkosti budgetu
v reklamnej agentúre roka 2018 a 2019.
MS203010/01

Okrem pandémie ovplyvnili vývoj
v reklamnom segmente, najmä
v online, americké voľby. Sociálne
siete zlepšovali súboj proti dezinformáciám počas celého roka, koncom
roka malo veľké množstvo marketérov dokonca problémy s nastavením
a doručovaním kampaní. V USA
dokonca dočasne zmizla kategória
„recent“ v sekcii Explore na Instagrame, aby spamboti nemohli svoje príspevky tlačiť nahor. Je skvelé, že sa
konečne začalo vo svete sociálnych
sietí v súboji proti dezinformáciám
niečo diať a spoločnosti začali k tomu
pristupovať naozaj zodpovedne.

Vypichnem tri dôsledky pandémie, ktoré tvoria významné
udalosti v marketingu:
1. Posilnenie technologických
riešení dovnútra firiem, ale aj
navonok vo vzťahu k zákazníkom.
2. Potvrdenie dôležitosti
včasného reagovania v komunikácii.
3. A za najdôležitejšie považujem potvrdenie, že marketingová komunikácia je naozaj
veľmi dôležitá. Že to nie je
náklad, ale investícia.
A ešte jeden drobný, ale užitočný poznatok: overili sme
si, čo sme tušili, že niektoré
stretnutia a mítingy naozaj
môžu byť iba mail :).

Anketa – Najdôležitejšia udalosť 2020

Štefan Andrejco
Adam Horecký

Strategický riaditeľ, MADE BY VACULIK
Na tomto mieste je naozaj ťažké nespomenúť pandémiu, ktorá
neskutočne akcelerovala digitálnu transformáciu a totálne narušila to, ako sme predtým fungovali. Keďže pomerne intenzívne
pracujeme s bankovým segmentom, pozorne sledujeme transformáciu 365 banky a priradenie bázy klientov OTP banky k ČSOB.

Pochopiteľne, že pandémia
COVID-19 mala na reklamný
trh zásadný vplyv, a preto je
celkom určite najvýznamnejšou udalosťou roka. Okrem
poklesu počtu projektov
a tržieb vidíme aj zrejme dlhodobejšie dosahy na zákaznícke
správanie, ako napríklad
na jednej strane šetrenie,
opatrnosť, a na druhej boom
bezkontaktných platieb,
onlinových nákupov a home
office.

Creative Director,
Wiktor Leo Burnett

Michal Blaha

CEO, MARK BBDO BRATISLAVA

Okrem
poklesu počtu
projektov
a tržieb sú to
aj dlhodobejšie
dosahy na
zákaznícke
správanie.

Martin Bajaník

Managing Director, PEKNE & DOBRE

Nemyslím, že
existuje ani
len z diaľky
niečo dosahom porovnateľné ako
pandémia.

Digitalizácia služieb a nárast e-commerce celkovo,
ale aj v segmentoch, v ktorý
Ťažko oddeľovať akúkoľvek udalosť v reklame od
pandémie, lebo tá ovplyvnila takmer všetko: od
spotrebiteľského správania
zákazníkov až po výdavky
na komunikáciu zadávateľov. V praxi sa ukázalo, že žiť
a pracovať online už nie je
utópia, aj keď pre väčšinu
ľudí to nie je stav, ktorý by si
sami vybrali. ch ľudia online
nákupy až tak nevyužívali,
ako sú napríklad potraviny
alebo nákup športového oblečenia a vybavenia, hobby
vybavenia, liekov.
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Nemyslím, že existuje ani len
z diaľky niečo dosahom porovnateľné ako pandémia. Hľadať
momenty, ktoré ovplyvňujú
reklamný svet, v ktorom celé
odvetvia biznisu zanikajú v priamom prenose a iné, naopak,
vznikajú, mi príde malicherné. Asi všetky udalosti, ktoré
formovali reklamu v roku 2020,
nejako súviseli s novým, aj keď
možno prechodným pandemickým usporiadaním sveta.

Marek Pajtáš

CEO, MullenLowe GGK

Róbert Slovák

zakladateľ, Róbert Slovák
a jeho priatelia

Pandémia zatienila všetko a spôsobila
všetky zmeny v segmente. Nemusíme si
hovoriť o tom ako zhasli eventy a s nimi
aj niektoré eventovky, ako plačú
produkcie – všetko je to následok obáv
a neistoty, ktorú priniesla pandémia. Aj
masívnejšia komunikácia nákupov cez
internet, či väčší akcent na spoločensky zodpovedné témy sú následkom
situácie okolo Covidu.

Martin Porada

CEO, 2CREATE advertising

Digitalizácia
služieb
a nárast
e-commerce
celkovo.

Pandémia je „len“ silným
akcelerátorom očakávanej
„normálnej“ ekonomickej
recesie. Samozrejme,
ak by nebola pandémia,
zmeny by nastávali, ale
nie také prudké. Súbežne
s týmito dvoma faktormi prebieha aj výrazná
digitálna transformácia
naprieč väčšinou odvetví.

Pandémia zasiahla naše pracovné a súkromné životy v takom rozsahu, že sa asi ťažko
bude hľadať niečo podobne veľké. Priniesla
obrovské zmeny do života každej agentúry:
home office, nahrávania spotov na diaľku,
emailové brainstormingy či dni strávené pri
conf calloch. Tento rok bol ešte v niečom
netradičný. Aj vďaka pandémii sme mali
možnosť vidieť množstvo prednášok, workshopov, dokonca aj celých konferencií – ako
napríklad konferencia reklamného festivalu
Cannes Lions, konferencia o behaviorálnej
vede Nudgestock alebo konferencia o marketingovej efektívnosti EffWorks – a to úplne
zadarmo.

Robíme z domu, točíme
menej, brainstormujeme
na diaľku, nič neovplyvnilo
reklamu ani zďaleka tak ako
pandémia. Namiesto pompéznych festivalov reklamy
sa začalo streamovať a šetriť
a benchmarkom efektivity sa
na Slovensku stali pesničkové
spoty typu Dedoles.

Peter Michalka

spoluvlastník, Respect APP

Robíme
z domu,
točíme menej, brainstormujeme
na diaľku.

Peter Packaň

CEO, PACKY ADVERTISING

Parlamentné
voľby, ktoré
ukázali
rastúcu silu
sociálnych
sietí.

V prvom rade to bola určite spomínaná
pandémia, v dôsledku ktorej výrazne
vzrástla pracovná neistota. V druhom
rade to boli určite parlamentné voľby,
ktoré ukázali rastúcu silu sociálnych
sietí. Bolo by zaujímavé vidieť, aké komunikačné stratégie zvolili jednotlivé
agentúry a ktoré kanály ako performovali. Vysoké objemy budgetov
v porovnaní s výsledkami prinášajú
krásny prehľad efektívnych foriem
komunikácie.

Hneď po pandémii to je
pandémia. Prebehlo viacero zaujímavých tendrov
u zásadných zadávateľov na
reklamnom trhu.

Zuzana Kušová

CEO, Work&Hugs

Martin Kukoľ

Chief of Socialists

Daniel Bradáč

Creative Director, Applepie

Martin Vereš

Pandémia, potom
dlho nič výrazné a potom všelijaké drobnosti. Za normálnych
okolností by sa nám
možno tie drobnosti
zdali dôležité alebo
prelomové, ale zrazu
všetko vidíme z úplne
inej perspektívy.

CEO a spoluvlastník,
Generations Branding Agency

Matej Králik

Managing Director,
Mayer/Mccann-Erickson

V tomto prípade sa pandémii ťažko hľadá konkurencia. Mám však
pocit, že sa niečo mení v CSR marketingu. Prestáva byť trendom
v zmysle robenia spoločensky zodpovedných projektov len pre
skórovanie na súťažiach kreativity, v boji o ceny. A kto ho robí,
ten to už myslí naozaj vážne. Nerobí to už len pre seba, pre väčšie
zviditeľnenie kreativity a akejsi bonity agentúry, ale s úmyslom
byť v spolupráci na riešeniach spoločenských tém čo najviac
efektívny.

Za veľmi dôležité považujeme
schopnosť značiek skvelo adaptovať zmysel ich komunikácie.
To, že v kríze môžu pomáhať
svojimi službami či produktami
spoločnosti v ťažkých chvíľach.
Či už ich transformáciou alebo
zmenou charakteru. Počas celého roka vidíme úprimnú snahu
značiek pomáhať pozdvihnúť
spoločenskú náladu.

Samozrejme, že sa pandémia nedá obísť. V reklamnej
brandži bola z môjho pohľadu
najzaujímavejšia schopnosť zadávateľov a agentúr
rýchlo a aktuálne reagovať na
vzniknutú situáciu v štyroch
základných oblastiach:
1. interná efektivita
a optimalizácia
2. veľký posun k employer
brandingu a nárast jeho
významu v každej firme
3.branding celkovo, pretože
firmy si uvedomili, že kríza je
tu nadlho, a tak rozmýšľajú
ako ďalej, vznikajú nové značky, biznisové línie a produkty
4. a digitalizácia komunikácie
a spolupráce

Veľký posun
k employer
brandingu
a nárast jeho
významu.
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ANKETA

Čo vás v tomto roku

Peter Darovec

Kreatívny riaditeľ, Istropolitana Ogilvy

sklamalo a čo, naopak, potešilo?
Roman Matulík

Nepovedal by som, že sklamal, skôr
prekvapil postoj viacerých subjektov,
ktoré komunikáciu v prvej vlne postavili na selfprome o súdržnosti a vzájomnej pomoci, pričom reálne skutky
výrazne zostávali za intenzitou, akou
svoje postoje komunikovali. S odstupom času tak veľa vecí vyznieva
oportunisticky a viac ako pozérstvo.
Naopak, veľmi ma potešila reakcia
prevažnej väčšiny našich klientov
(ale určite aj mnohých iných agentúr),
ktorí hneď od začiatku celej pandémie
dokázali situáciu vnímať ako fakt,
nevyplakávať, spoliehať sa na svoje
schopnosti a pochopenie celej situácie, ktorej sa treba prispôsobiť a ak
je to možné, hľadať v nej príležitosti
a nové ciele.

Executive director,
Effectivity POWERED BY PUBLICIS

Martin Porada
CEO, 2CREATE

Potešili ma tí,
ktorí dokázali situáciu
vnímať ako
fakt a začali
v nej hľadať
príležitosti
a nové ciele.

Barbora Baránková

Account Director, dotcom advertising
Hovoriť tento rok o sklamaniach naozaj nemá zmysel. Pretože všetko, čo sa
udialo, nás postavilo pred výzvy, ktorých
prekonávaním sme objavovali nové formy
radosti. A za to by sme tomuto roku mohli
skôr poďakovať.

Tomáš Kišš

CEO, BOOSTAGENCY/
Nesklamalo asi nič. Naopak, potešilo, že aj u nás sa začína
raziť trend, alebo práve teraz prepukol naplno, takzvanej novej transparentnosti. Že nie je najdôležitejšie byť
dokonalý, ale autentický, mať integritu a správať sa naozaj
zodpovedne. Reagovať na dôležité témy a dianie v spoločnosti. Človek a svet okolo nás v centre pozornosti. Využiť
silu reklamy a poukazovať na to, čo je správne, aj keď sa
to nepáči všetkým. A verím, že to nebude iba dočasným
trendom, ale stálou súčasťou komunikácie značiek.

Teší ma, že sa končí! :) Ale nie.
Potešilo ma, akí extrémne
vynaliezaví, šikovní a energickí
vedia byť rôzni ľudia v rôznych
oblastiach, aj keď všetko okolo
je zlé. Potešilo ma množstvo
dobročinných a srdiečkových
aktivít značiek alebo agentúr.
Nesklamalo ma asi nič. Treba
brať veci, ako sú a žmýkať
z nich to naj, čo sa dá.
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Andrej Csino

Strategický a kreatívny
riaditeľ, CORE 4 Advertising

Adam Horecký

Strategický riaditeľ,
MADE BY VACULIK

Emócie sa logicky najviac
týkali našej novej agentúry.
Veľmi nás potešilo, že nás
brandža začala akceptovať,
všímajú si nás aj významnejšie značky a v tendroch
dokážeme konkurovať najväčším hráčom na trhu. Naopak, sklamali nás niektoré
prehraté tendre, ktoré teraz
bolia ešte viac ako v predošlých agentúrach.

Kvalitná
komunikácia
je kľúčový
nástroj.

Matúš Kvas

Managing Director, Mannschaft

Ivana Lužinová Váleková

Marián Hlinka

Client Service Director,
Elite / Monday Lovers

Managing Director, ČOSI

Prekáža mi
dezorientovaná komunikácia vlády.

Asi radšej napíšem, čo ma potešilo, respektíve
pozitívne prekvapilo. Myslím, že slovenský
trh ukázal svoju vyzretosť a schopnosť robiť
strategické rozhodnutia v krízových časoch
bez tendencie podliehať panike. Dôkazov bolo
veľa, a nielen pri veľkých hráčoch, ale aj pri
najmenších podnikateľoch, ktorí zo dňa na
deň menili spôsob fungovania, čo sa odrazilo
aj na ich komunikácii.

Potešujúce je, že to slovenská reklama
vôbec prežila a že v porovnaní s krízou
v roku 2008 prežila vlastne celkom dobre.
Ukazuje sa, že zadávatelia si teraz veľmi
jasne a presne uvedomujú, že kvalitná
komunikácia je pre nich jeden z kľúčových
nástrojov, ako zvládnuť akúkoľvek krízu.
Značkám, ktoré sa rozhodli komunikovať
práve v tom najťažšom čase, sa to z veľkej
väčšiny oplatilo. Skvelé tiež je, že samotná
brandža sa dokázala dať dokopy a zmobilizovať – dôkazom je aj organizácia Zlatého
klinca.

Head of Strategy JANDL, marketing a reklama

Maroš Kemény

Bolo skvelé sledovať, ako dokázali agentúry rýchlo a efektívne nabehnúť na nový systém remote
kreatívnej práce počas tvrdého lockdownu.
Mnohí tvrdia, že boli dokonca efektívnejší než
predtým. Zároveň bola a stále je sympatická miera solidarity agentúr s klientmi. My sme napríklad
niektorým klientom dočasne znižovali paušály
pri zachovaní rozsahu prác.
Na druhej strane mi nesmierne prekáža dezorientovaná komunikácia vlády. Z úrovne krajiny
sa neurobila žiadna komunikačná aktivita, ktorá
by spoločnosť upokojovala a pomáhala ľuďom
zvládnuť ťažké časy. Také Nemecko pritom komunikovalo s občanmi masívne, veľmi kreatívne,
ba miestami až vtipne. Ich spot o „Gaučovom
povaľačovi“ je hitom na nemeckom YouTube.

Čo potešilo?
Že anticovidovými
opatreniami
neutrpela
kreativita.

Najviac ma vždy udiví,
koľko času a energie
venujú niektorí kolegovia
z brandže selfpromu. Príde mi to, že viac času venujú komunikácii o sebe
než reálnym prácam pre
reálnych klientov. Čo potešilo? Že anticovidovými
opatreniami neutrpela
kreativita a objavili sa
nové svieže kampane.
Baví ma Zlatý Bažant
73ka – hlavne skvelou
exekúciou. Ďalej za výbornú kampaň považujem Hráškovú polievku.

Počas krízy nás trošku
sklamalo pár tendrov,
ktoré neboli celkom transparentné a tiež často neukončené. Agentúry plnili
svoje povinnosti nezmenene, o to viac škoda, že
niektoré značky nekonali
rovnako férovo. Potešil
nás nárast práce, ktorú
agentúry (ale aj niektorí
naši klienti) intuitívne
venovali neziskovému sektoru. Teší nás solidarita,
ktorá si našla cestu aj do
našej „chladnej brandže“.

Potešilo nás, ako pružne dokázala brandža a klienti
reagovať na situáciu týkajúcu sa korony. My sami sme
s našimi klientmi museli na poslednú chvíľu upravovať celoročné marketingové plány a hotovú kreatívu
tak, aby nebola v rozpore s aktuálnou situáciou
a nariadeniami. Potešili nás aj kreatívy, ktoré v tomto
období vznikli a pracovali s insightmi, ktoré vzišli
z aktuálnej situácie, aj iniciatívy, ktoré sa rozhodli
nezištne pomôcť lekárom, ľuďom v núdzi a podobne.
Sklamali nás, naopak, tí, čo na situáciu nereagovali
dostatočne empaticky, ako napríklad BUBO.

Boyo Dohnal

Kreatívny riaditeľ,
MARK BBDO BRATISLAVA

Sklamali nás,
naopak, tí, čo na
situáciu nereagovali dostatočne
empaticky, ako
napríklad BUBO.

Nesklamalo nás asi nič, práve naopak, veľmi
potešujúce bolo, ako sa slovenské značky
okamžite po vypuknutí koronakrízy pustili či už do konkrétnej pomoci – napríklad
St.Nicolaus Trade niektoré svoje plniace linky
pretransformoval na výrobu dezinfekcie
a distribuoval ju do zdravotníckych zariadení. Alebo neskôr aj do podpory menších
domácich výrobcov a predajcov postihnutých
následkami protipandemických opatrení.

Už sme pre všetky pandemické udalosti zabudli, že máme za sebou dosť divné
predvolebné kampane. Pamätám si niektoré
spackané, ale aj úplne manipulatívny hnoj.
Chápem, že sa nedá všetkých hádzať do
jedného vreca, ale som presvedčený, že by
sa to dalo robiť celé lepšie, zodpovednejšie,
profesionálnejšie a je to do budúcnosti určite
výzva pre celú brandžu. Na druhej strane ma
teší, že reklamná komunita dokáže aj napriek
zložitému obdobiu hľadať a nájsť spôsoby,
ako spolu komunikovať, reflektovať svoju
prácu, udeliť nejaké ceny.

Martin Bajaník
CEO, PEKNE & DOBRE

www.strategie.sk | Reklamné agentúry
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Anketa: Čo vás v tomto roku sklamalo a čo potešilo?

JuraJ Kováč

Creative Director, THIS IS LOCCO
Potešilo nás, že aj napriek
pandémii sa mnohé značky
nezľakli a neprestali komunikovať. Pochopili, že treba byť pri
svojich zákazníkoch a prežívať
toto obdobie s nimi. Niektoré im
prinášali rady, iné ich zabávali či
vyslovene pomáhali. Super bolo
vidieť, ako sa značky spájali, aby
si pomohli navzájom. Sklamanie
asi tradične, systém tendrov,
ktorý sa nie a nie zmeniť.

Marek Pajtáš

CEO, MullenLowe GGK

Potešilo nás,
že aj napriek
pandémii sa
mnohé značky nezľakli
a neprestali
komunikovať.

Sklamaním alebo skôr negatívnym dôsledkom pandémie bol jej
dosah na viaceré segmenty komunikačného priemyslu, napríklad
na organizovanie akcií eventového charakteru. Potešilo nás, že sa
našlo viac slovenských zadávateľov, ktorí sa nebáli ani v čase pandémie zariskovať a ísť von s výraznými a efektívnymi kampaňami.
Niektoré z nich sme mohli vidieť na aktuálnej súťaži EFFIE.

Róbert Potoma

Social Media Specialist
& Ideamaker, Promiseo

Milan Malý

Creative Team Leader, Zaraguza

Sklamali ma
najmä značky, ktoré by
akoby nemali
čo povedať.

Sklamali ma najmä niektoré značky, ktoré by akoby nemali čo povedať, nemali čo ponúknuť, a tak
si začali vytvárať pofidérne „produkty“, ktoré
sú na míle vzdialené od ich biznisu. Rozumiem
všetkým inšpiráciám zo zahraničia, rozumiem
aj všetkým motiváciám ukázať sa a predviesť,
ale spôsob, akým je to aplikované u nás, je veľmi
smutný a z môjho pohľadu zbytočný. Okrem
našich projektov ma nesmierne potešila kampaň
Zlatý Bažant 73 od MBV. Mám nesmierne rád
dobre urobené spievané spoty. Čisto subjektívne
a nemám na to nejaký špeciálny argument.

Sklamalo ma, že sa nepodarilo urobiť
Zlatý klinec naživo, že sme to napríklad v lete neurobili na Tyršáku, stratil
sa z neho komunitný rozmer - stretnutie s kamošmi z iných agentúr a tak.
Potešilo ma, že aj vďaka pandémii sme
zažili skok v oblasti marketingu a komunikácie k zodpovednejším témam
a riešeniam, ktoré reálne zlepšujú
kvalitu života zákazníkov.

Róbert Slovák

zakladateľ Róbert Slovák
a jeho priatelia

Sklamaním je určite menšia
výkonnosť reklamného
trhu a z toho vyplývajúceho
nižšieho dopytu po kampaniach. O to väčšiu radosť
nám spravili víťazné tendre,
vďaka ktorým sme získali
nových klientov. Po opatrnom začiatku bolo veľmi
pozitívnou správou pre
reklamnú brandžu to, že
dokáže fungovať relatívne
normálne aj počas prísnych
pandemických opatrení.

Potešilo nás predstavenie prvej digitálnej osobnosti
– Bejby Blue, od
agentúry THIS IS
LOCCO. Najväčšie
sklamanie je, že
sme ju nerobili
my :).

Zuzana Kušová

Managing Director,
Mayer/Mccann-Erickson

Sklamaním je
určite menšia
výkonnosť
reklamného
trhu.

Martin, Vereš
CEO, Work&Hugs

Managing Director, TRIAD
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V slovenskej reklame aj na celom Slovensku ma potešilo, ako sa ľudia spojili počas prvej vlny pandémie a snažili
sa pomáhať si navzájom. Veľmi som
hrdá najmä na ľudí v tíme VÚB banky,
ktorí okamžite reagovali prenechaním
svojho reklamného priestoru v televízii organizácii Kto pomôže Slovensku
a inšpirovali nás všetkých.

Veľmi sa tešíme, že táto doba nás
oveľa viac zomkla s klientami a dokázali sme sa navzájom podporiť,
podržať, kreovať a realizovať
vynikajúce nápady. Sklamaní sme
najmä z nezrealizovaných projektov a z pochmúrnej atmosféry
plnej neistoty, ktorá sa niesla naprieč celou spoločnosťou, nielen
slovenskou reklamou.

Nadšenie, ktoré trvá. Už 25 rokov.
MS202906/02

Maru Mitlíková

Anketa: Čo vás v tomto roku sklamalo a čo potešilo?

Peter Michalka

spoluvlastník, Respect APP

Čo dokáže
vždy poctivo sklamať,
keď sa k sebe
nesprávame
tak, ako by
sme mali.

Sklamanie tento rok znamená
niečo iné ako roky pred tým.
Asi sa nebudeme sťažovať,
že sme dostali málo Klincov,
že sme dostali málo bodov
v hodnotení Stratégií. Čo
dokáže vždy poctivo sklamať,
keď sa k sebe nesprávame
tak, ako by sme mali. V reklame sa to ukazuje najmä pri
tendroch.
Zároveň ma potešilo, že veľa
ľudí z brandže a zadávateľov stále nerezignovalo na
kvalitu a kreativitu a rozhodli
sa nestaviť všetko na pátos
a hard sale.

Top digitál bol aj tento rok
len kus nášho koláča

Daniel Bradáč

CEO a spoluvlastník, Generations Branding Agency
Nemám pocit, že by sa tento rok objavilo nejaké veľké sklamanie v slovenskej reklame, na
druhej strane ani nič výrazne pozitívne. Medzi
príjemné momenty by som zaradil komunikácie bankového sektora. Prepožičanie reklamného priestoru VÚB banky iniciatíve Kto
pomôže Slovensku, CSR kampaň Maratónske
psy od ČSOB, interná komunikácia generálneho riaditeľa SLSP v rámci employer brandingu
a celkovo omladzovanie tejto značky a „umenie“ v podaní Tatra banky. Osviežením slovenskej reklamy je aj komunikačný koncept
Niké s Lacom Borbélym a Petrou Vlhovou –
vtipný, dlhodobý, nezameniteľný.

Medzi
príjemné
momenty by
som zaradil
komunikácie
bankového
sektora.

1. miesto
Digital agency of the year

2. miesto
Digitálna agentúra roka
1x ocenenie
Zlatá pecka
Získali sme klienta
Tatra banka

Matej Králik

Creative Director, Applepie

Získali sme klienta
Raiffeisen BANK

Neviem, či niečo
zásadne sklamalo,
ale potešilo ma,
ako zadávatelia aj
agentúry „ustáli“
krízovú situáciu
a aké úspešné
kampane spoločne vyprodukovali.

Martin Kukoľ

Chief of Socialists

Potešili ma moji kolegovia
v agentúre – ako zvládli
makať aj cez home office.
Myslím, že aj celá brandža
to zvládla nad očakávania.
Sklamalo ma, že sme na
home office vôbec museli ísť.

4x ocenenie
Zlatý klinec

Získali sme klienta
Kaufland Slovensko
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Peter Packaň

CEO, PACKY ADVERTISING

Martin Motáček

Creative Director&Porotca
Singlechannel jury Zlatý klinec,
Wiktor Leo Burnett

Ak každá kríza automaticky znamená
aj príležitosť,
obávam sa,
že tu sme
zlyhali.

Už 8 rokov prinášame pre našich klientov oceňovanú online a offline komunikáciu.

Pri porovnaní slovenského a zahraničného trhu sa dá
povedať, že sme dostatočne kreatívne nevyužili potenciál,
ktorý tu s prvou vlnou pandémie bol. Väčšina značiek komunikovala rovnako konzervatívne. Na druhej strane však
každý reklamný počin vnímame veľmi solidárne a fandíme
každému subjektu, ktorý dokázal alebo stále dokáže aj pri
týchto podmienkach prichádzať s relevantnou reklamou.
Potešil nás prístup veľkých značiek, ktoré reagovali veľmi
promptne, a najviac som v tomto kontexte vnímal komunikáciu Slovenskej sporiteľne, ktorá išla príkladom.
MS200827/02

Zvláštny rok, ktorý priniesol hlavne
krízu. Ak každá kríza automaticky znamená aj príležitosť, obávam sa, že tu
sme zlyhali. Sklamaním pre mňa boli
bezmocné „koronové kampane“, ktoré
sa motali okolo patetických vyhlásení
typu „stojíme pri vás“ alebo „Aha, dali
sme väčší rozpal do loga“. Naopak,
potešilo ma, že niektorí v kríze naozaj
uvideli možnosť ukázať, že reklama
je dynamický priemysel, ktorý sa
dokáže adaptovať v priebehu hodín či
dní a dokázali vytvoriť dobrú „korona
kreatívu“. A ešte jedno sklamanie na
záver, že sme sa nemohli všetci osobne
stretnúť na „Klincovej“ žúrke, popiť,
poklebetiť a poohovárať. Azda teda
nabudúce.

thisislocco.sk

thisis@locco.sk

ANKETA

Čo bude najdôležitejšie

v slovenskej reklame budúci rok?
Na čo sa máme pripraviť, aký vývoj nás čaká,
čo bude trendom. Na tieto otázky odpovedajú
zástupcovia agentúr.

Úspech
v konkurenčnom boji
dnes už nezaručuje veľkosť značky.

Peter Packaň
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Najdôležitejšie za nás
bude – nech
to má všetko
zmysel.

Natália Vargová

V prvom rade netreba očakávať, že zmenou čísla v kalendári sa všetko vráti do starých koľají. Určite bude
pokračovať odklon od „nice to have“ riešení smerom
k riešeniam s čo najlepším dosahom na obchodné
výsledky. Na ústupe sú a budú, nielen kvôli neistote
vývoja situácie, dlhodobé riešenia a bude stále rásť
krátkodobý rýchlo merateľný projektový marketing.
Technologické zmeny v rámci digitálnej transformácie
akcelerované pandémiou prinesú pôvodne neplánované, zásadne organizačné zmeny vo fungovaní malých aj
veľkých spoločností. Zrušia sa niektoré pozície, vzniknú
nové, bude veľký tlak na automatizáciu aj marketingu
a pridanú hodnotu dodávateľov aj agentúr.

CEO, PACKY ADVERTISING

Svoju činnosť či zamestnanie nevnímame len ako
spôsob, ako si zarobiť
peniaze, pretože nám
záleží aj na tom, či to, čo
robíme, považujeme za
zmysluplné. Citát od niekoho múdreho. A má zmysel.
Najdôležitejšie teda za nás
bude – nech to má všetko
zmysel a nech máme radosť z práce, ktorú robíme,
a aby sme takejto práce
mali čo najviac. Potom
nám bude všetkým dobre.

Account Director,
CORE 4 Advertising

Martin Porada
CEO, 2CREATE

V roku 2020 sme zaznamenali významný nárast
záujmu klientov o online kampane. V dôsledku
pandémie sa do online prostredia dostali aj používatelia, ktorí tam zatiaľ aktívni neboli. COVID
mal v našom komunikačnom svete za následok
zmenu zákazníckeho správania, a preto bude
v nasledujúcom roku dôležité správne pracovať
s dátami a presvedčiť klientov, že dokážeme
osloviť cieľové publikum rovnako efektívne aj
prostredníctvom nových kanálov. Svet sa mení
a marketing zmeny miluje.

Znovunájdený fokus na digitálne kanály, ale aj rôzne
tooly a technológie zamerané na predaj. Zaujíma nás mapovanie zmenenej mysle slovenského
zákazníka a ako to ovplyvní marketingové stratégie
klientov a naše vlastné komunikačné stratégie.
Trend bude najmä v skúmaní a v nových dátach
a v adaptácii značiek. A nepochybne to znamená
opäť stúpajúcu dôležitosť skúsených agentúr so
silným digitálnym pozadím.

Tento rok nám dokonale
predviedol, že predpovedanie
trendov sa veľmi ľahko môže
zvrtnúť proti nám. A preto asi
až tak úplne nejde o to vedieť
predpovedať budúcnosť, ale
skôr lepšie reflektovať to, čo
sa práve deje.

Peter Urbanec

Head of Strategy,
dotcom advertising

MS202859/01

Marian Timoracký

Partner, MARK BBDO BRATISLAVA

Pandémia urýchľuje adaptáciu ľudí na
digitálne technológie, čo v rámci posunu
marketingu od výroby reklamy k manažovaniu zákazníckej skúsenosti bude znamenať
väčší tlak na ich využívanie v marketingu
a obchode. Zákazníci nielenže chcú to, čo
chcú a ako to chcú, ale oni to chcú okamžite.
Sú čoraz netrpezlivejší, nechcú robiť žiadne
kompromisy. Chcú čo najkvalitnejší produkt
a súčasne čo najvyššiu zľavu, chcú byť obsluhovaní ako králi a súčasne to chcú mať rýchlo za sebou. Nejde pritom iba o jednoduchšie
nakupovanie v e-shopoch, ale o využitie
virtuálnej a rozšírenej reality v telemedicíne,
pri predaji okuliarov, kozmetiky, bytov a podobne. Úspech v konkurenčnom boji dnes už
nezaručuje veľkosť značky, ale je schopnosť
značky rýchlo reagovať na zmeny.

Tomáš Kišš

CEO, BOOSTAGENCY/

www.boost.sk

Anketa: Slovenská reklama & budúci rok

Róbert Slovák

zakladateľ Róbert Slovák
a jeho priatelia

Čím skôr
sa adaptujeme na nové
podmienky,
tým lepšie sa
so situáciou
vyrovnáme.
Dá sa očakávať zvýšený
tlak na efektivitu, vzhľadom na situáciu musí
byť každé euro dobre
preinvestované. Preto
bude dôležitý partnerský vzťah medzi agentúrou a klientom, ako
bolo vidieť, veľa agentúr
pomohlo aj s inováciou
biznis riešení v počiatku
pandémie, a to podľa
mňa ukazuje smer, že sa
oplatí viac sa rozprávať
a pustiť si agentúru „do
kuchyne“.

Anna Dzurjaníková
CEO, Zaraguza

Budúci rok
bude plný
výziev,
väčšina
zadávateľov
avizuje nižšie
budgety.
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Martin, Vereš
CEO, Work&Hugs

Môžeme sa pripraviť na väčší rozmach social
commerce. Facebook, Instagram aj Pinterest prišli
s vlastnými riešeniami na nákup prostredníctvom
ich platforiem. Značky, ktoré predávajú online, by
mali zapracovať na tom, aby boli dostupné aj na
social media a potenciálnemu zákazníkovi okrem
inšpirácie ponúkli aj možnosť okamžite nakúpiť.
Ďalším niekoľkoročným trendom, ktorý bude pokračovať, je brand activisim.
Veľký trend, ktorý sa len rozbieha a bude v nasledujúcom období získavať na sile je nostalgia marketing, teda využívanie nostalgie za starými dobrými
časmi používaním postáv a motívov z popkultúry
70., 80. a 90. rokov. Azda prvou lastovičkou, ktorá
tento trend naznačila, bol seriál Stranger Things na
Netflixe, kde bolo mnoho odkazov na popkultúru
80. rokov a stal sa obrovským hitom. V slovenskej
reklame s nostalgia marketingom aktuálne pracujú
Zlatý bažant 73, Martinus a Fusakle.

Výzvou je adaptovať sa na zmeny
nálad, ktoré prebiehajú v spoločnosti. O to náročnejšie bude
vytvárať komunikácie a nastavovať
značku, tak aby sa správne napojila
na tieto nové potreby ľudí. Svet
sa čiastočne presunul do online
prostredia, hlavne e-commerce,
my sme sa naučili robiť z domu, kde
sa vytráca osobný kontakt, prezentujeme online. Pandémia nám
ukázala, že tradičné média ako TV
sú stále silné a majú svoje miesto
v komunikačnom médiamixe. Dôležité budú aj témy komunikácie –
v prvej vlne stavila väčšina značiek
na spolupatričnosť. New normal,
ktorý je návrat k skutočným hodnotám, priniesla pandémia, keď
sme zrazu začali prehodnocovať

naše zvyky, ktoré sme brali ako automatické. Vidíme veci v inom svetle a viac si vážime veci, ktoré sme
brali ako samozrejmosť. Zároveň
nás to naučilo väčšiemu rešpektu
aj pred svojím okolím (či už v rámci
medziľudských vzťahov, komunity,
ale aj v rámci prírody atď.). Ľudia už
majú dosť pandémie a obmedzení,
hľadajú odreagovanie a potešenie,
a to môže priniesť aj reklama cez
tone of voice.
Budúci rok bude plný výziev,
väčšina zadávateľov avizuje nižšie
budgety. Dôležité bude tiež zachovať partnerstvo medzi zadávateľmi
reklamy a agentúrami. Sme radi,
že máme klientov, pri ktorých môžeme stáť a ktorí zároveň stoja pri
nás. Tento vzťah je dôležitý.

Ivana Lužinová Váleková
Head of Strategy, JANDL,
marketing a reklama

Môžeme sa
pripraviť na
väčší rozmach social
commerce.

Nemáme vešteckú
guľu, no cítime, že
Managing Director, platiť bude to, čo
Mannschaft
vždy. Najdôležitejším trendom je vždy
poctivá robota,
ktorá je remeselne
spracovaná po strategickej, ideovej aj
exekučnej stránke.

Adam Marčan

MS202944/01

Mali by sme sa už definitívne nastaviť na
„nový normál“. Nečakať, kedy pandémia
pominie, neodkladať aktivity z jari na jeseň,
z jesene na zimu, ako to robia niektorí zadávatelia. Musíme sa zmieriť s tým, že žijeme
v novom svete a mnoho vecí už nebude tak
ako predtým. Čím skôr sa adaptujeme na
nové podmienky, tým lepšie sa so situáciou
vyrovnáme. Nemáme na čo čakať, obráťme
list za životom pred netopierom z Wu-chanu
a poďme sa pozerať vpred. Dobre bude.

Jedna z najdôležitejších vecí
bude prichádzať s riešeniami, ktoré prinášajú reálnu
hodnotu klientom a spoločnosti. Aj tento rok ukázal, že
cesta k budovaniu dlhodobého úspechu nevedie
cez krátkodobé riešenia.
Tento rok jasne ukázal, že
brandy, ktoré sú jasne zadefinované, ktoré vedia aké je
ich opodstatnenie na trhu
dokážu byť úspešné bez
ohľadu na to, či sme v kríze
alebo žijeme zlatú dobu.

Anketa: Slovenská reklama & budúci rok

Martin Woska

Chief Creative & Strategy
Officer, TRIAD

Corona is dead, (new)
normal is back. Pevne
dúfam, že s vírusom si
medicína poradí, ale
vplyv tohto roka pretrvá ešte dlho, možno
navždy. Očakávam, že
viac značiek sa začne
dôslednejšie venovať
corporate a social
responsibility aktivitám
– je to oblasť komunikácie, ktorú do určitej
miery naštartovala
pandémia, ale ktorá má
veľký význam aj počas
„normálneho“ stavu.

Marek Pajtáš

CEO, MullenLowe GGK

Očakávam, že
viac značiek sa
začne dôslednejšie venovať
corporate a social responsibility aktivitám.
Róbert Potoma

Social Media Specialist & Ideamaker, Promiseo
V roku 2021 pôjdu ešte viac do popredia AR
filtre a ich firemné využitie na Facebooku
a Instagrame. Rovnako očakávame nárast
aktívnych používateľov na TikToku a Reels
– vertikálne videá a reklamy tak ovládnu
displeje našich smartfónov.

Marián Hlinka

Client Service Director, Elite/Monday Lovers
Nestratiť odvahu, energiu, nerezignovať.
Aj v zlom hľadať dobré a snažiť sa napredovať. Keď sme dali tento rok 2020, s rokom
2021 si musíme poradiť! :)
50_PA_PF_Strategie.ai
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Martin Kukoľ

Najdôležitejšie bude nezľaknúť sa a vyrovnať
sa s recesiou a so zníženými marketingovými
nákladmi. Aj táto kríza bude mať svojich víťazov
a porazených a veľmi záleží na tom, ako sa k nej
značky postavia v budúcom roku. Potenciálnu záchranu vidím v typickom multiplikátore
marketingových budgetov – kreativite, ktorá je
správne nasmerovaná.

Kľúčové bude práve nájsť nový
trend. V novom – verme –
postpandemickom svete bude
dôležité rýchlo zabudnúť na
zabehané vzorce a reagovať
na zmeny, ktoré iste prídu, ale
ktoré nikto dopredu nevidí.
Najdôležitejším trendom
blízkej budúcnosti bude preto
zrejme len flexibilita.

Martin Bajaník
CEO, PEKNE & DOBRE

Chief of Socialists

Adam Horecký

Strategický riaditeľ,
MADE BY VACULIK

Marketing
bude ešte významnejším
nástrojom
na udržanie
– zvýšenie
market sharu
ako doteraz.

Všetci čakáme, ako sa budú vyvíjať štátne pandemické opatrenia – pre väčšinu klientov to bude
určovať rozsah, objem a silu zadaní, ktoré dajú
agentúram. Tak ako počas krízy a po nej pred pár
rokmi, aj teraz vyhrajú odvážni, sebavedomí a rozhľadení zadávatelia. Verím, že čo najviac z nich bude
dôverovať práve nám.

Myslím, že nás v kontexte dostupnosti
budgetov a ekonomickej kondície čaká
ešte veľmi zaujímavé obdobie, ktoré
bude veľkou výzvou.
Sme presvedčení,
že marketing bude
ešte významnejším
nástrojom na udržanie/zvýšenie market
sharu ako doteraz.

Daniel Bradáč

CEO a spoluvlastník, Generations Branding Agency
Trendom je a stále bude komplexné budovanie značiek, ktoré nie je len o kampaniach.
Firmy, ktoré pochopia a ovládnu toto majstrovstvo, majú veľký náskok pred ostatnými.

Peter Darovec

Kreatívny riaditeľ,
Istropolitana Ogilvy

Flexibilita. Táto situácia je pre každého náročná,
pre niekoho menej, pre niekoho viac. Myslím
však, že aj my, aj zadávatelia vedia prehodnotiť
zadanie a pomôcť s preorientovaním na online
komunikáciu rýchlo a flexibilne. V ťažkých časoch, v ktorých sa nachádzame, sa snažíme vyčistiť reklamu a prinášať jednoduché jasné message
(čo v podstate robíme aj tak), človek selektuje
teraz omnoho viac, čo k sebe pustí a čo nie.

Žáner odhadovania budúcnosti sa ukazuje byť čoraz náročnejšia disciplína. Súčasná
situácia je veľmi asymetrická
a zatiaľ čo jedným sa darí
nadpriemerne, iní krachujú
a najhoršie na tom je, že sa to
nedeje ich pričinením. Aj preto
je ťažké hovoriť o nejakých
univerzálnych trendoch a budem skôr hovoriť o želaniach:
prial by som si, aby sme boli
pri tvorbe odvážnejší.

Dominika Múdra

Associate Strategy Director,
Wiktor Leo Burnett

Matej Králik

Creative Director, Applepie

Peter Michalka

spoluvlastník, Respect APP
Pre budúcnosť slovenskej reklamy sú veľmi
podstatné férové tendre, vzájomný rešpekt medzi
agentúrami a zadávateľmi.
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Zníženie výdavkov do reklamy na minimum, pozastavenie pripravovaných kampaní či dokonca úplné
stopnutie komunikácie. Pandémia zasiahla tento rok
všetkých a všetko, nevynímajúc reklamu a marketing.
Tržby poklesli a mnohé firmy z dôvodu šetrenia škrtali ako prvé práve výdavky na komunikáciu. Verím,
že napriek pretrvávajúcej kríze tento trend nebude
pokračovať aj v budúcom roku. Ak chcú byť značky
úspešné a udržať si pozíciu na trhu, je dôležité, aby
v rozumnej miere naďalej komunikovali. Nakoniec,
aj tohtoročné práce prihlásené v rámci súťaže EFFIE
sú dôkazom, že značky, ktoré komunikovali aj počas
pandémie, spravili dobre.

MS202759/02

MS202759/02
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V dobrom aj v zlom, stále plní kreatívnej sily,
želáme vám krásny Nový rok 2021, presne taký, aký ste si ho vysnívali.
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TOP EFFECTIVE AGENCY 2020 – rebríček najúspešnejších
agentúr na súťažiach efektivity
Poradie
1.

2020

Kráľom v rebríčku najúspešnejších
agentúr je Wiktor Leo Burnett.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agentúra
Wiktor Leo Burnett
Mannschaft
Somebody&Somebody
Istropolitana Ogilvy
MADE BY VACULIK
MUW Saatchi & Saatchi
Studio Echt
Effectivity
Zaraguza
Respect APP
Oliver Agency

TAAS 2019 – rebríček TOP Advertising
Agencies Slovakia

Effie Slovakia 2020

Poradie

760

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

500
410
350
200
120
60

Zdroj: Stratégie, 2020

TAAS 2019

Agentúra
Jandl
Wiktor Leo Burnett
Istropolitana Ogilvy
MADE BY VACULIK
MUW Saatchi & Saatchi
Zaraguza
Effectivity
Triad
MullenLowe GGK
dotcom.sk
Elite Solutions
Respect APP
applepie

500
479
295
289
250
240
239
225
171
154
109
90
71

Zdroj: Stratégie, 2020

V

tomto roku na čele rebríčka najúspešnejšej agentúry roka kraľuje Wiktor
Leo Burnett. Druhé miesto patrí agentúre TRIAD, tretiu priečku obsadilo
Effectivity Power by Publicis.
Výbornou správou pre tento rok je to, že Stratégie vyhlásili poradie najúspešnejších agentúr na
našom trhu. Ide o prestížne ocenenie, ktoré Stratégie odovzdávajú viac ako 20 rokov. Ocenenie
získava agentúra, ktorá vytvorila tie najúspešnejšie práce v komunikácii a ktoré bodovali na
domácich, ale aj zahraničných súťažiach. A keďže
tento rok bol v mnohom neštandardný, z dôvodu
posunutia oficiálnych oznámení výsledkov, sme
museli štyri súťaže presunúť do budúceho roka.
Úspechy z EURO EFFIE AWARDS, ADCE AWARDS,
Cannes Lions a Golden Drum budeme pripisovať
agentúram v ďalšom ročníku Agentúry roka.
A ešte, čo si môžete všimnúť, že výsledky v tomto

roku na niektorých miestach boli mimoriadne
tesné. Tak si to poďme rozmeniť na drobné.
V kreativite je jednotkou TRIAD. Agentúra získala
400 bodov za strieborné ocenenie v súťaži Epica
Awards 2019 za prácu Tváre slobody pre klienta
O2 a na New York Festivals bodovala s prácou

Top tri kreatívne
agentúry boli úspešné
na súťažiach: Zlatý
klinec, Epica Awards
a New York Festival.
VÚB Šetrič, za ktorú si vďaka bronzu a shortlistu
pripísala 250 bodov. Pre rovnakého klienta tiež
získala shortlist za kampaň Boostni svoj FEJM.
Na tohtoročnej súťaži Zlatý klinec mal TRIAD

15 želiezok v ohni, z ktorých šesť premenil na
jedno strieborné a päť bronzových ocenení. Tri
bronzové a jeden strieborný kov dostali opäť VÚB
Šetrič a Spustenie FEJM účtu pre mladých pre
VÚB banku. Dva Bronzové klince prinieslo agentúre autokino pre značku Excelent z portfólia
Plzeňského Prazdroja. Druhou najkreatívnejšou
slovenskou agentúrou je Wiktor Leo Burnett.
Agentúra sa stala Agentúrou večera na Zlatom
klinci 2020, na ktorom nazbierala najviac bodov
spomedzi všetkých agentúr (705). Najprestížnejšiu národnú súťaž kreativity wiktorovci ovládli
kampaňou Hrášková polievka pre klienta Lidl,
za ktorú získali až tri Zlaté klince. Za Reklamy
z obývačky pre 365.bank si agentúra odniesla
Zlatý klinec. Dva Strieborné a šesť Bronzových
klincov získali za práce pre Heineken, SD Pharma
či 365.bank. Top trojku najkreatívnejších agentúr
uzatvára Effectivity, ktorá si najviac bodov pripísala zo súťaže New York Festival (500), kde porota

TOP 15 AGENTÚR V SÚŤAŽI AGENTÚRA ROKA 2020
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agentúra
Wiktor Leo Burnett
Triad
Effectivity
MADE BY VACULIK
Istropolitana Ogilvy
MUW Saatchi & Saatchi
Mannschaft
Zaraguza
Respect APP
Jandl
Somebody&Somebody
MARK BBDO BRATISLAVA
Oliver Agency
Studio Echt
PEKNE & DOBRE
MullenLowe GGK

Zdroj: Stratégie, 2020

prácu Pa a Pi sú späť posunula v piatich kategóriách na shortlist a jeden premenila na bronzový
kov za 150 bodov. Na Zlatom klinci, opäť s prácou
v hlavnej úlohe s Pa a Pi, získala dva Zlaté klince
a po jednom Striebornom a Bronzovom klinci, a jeden shortlist na kov nepremenila. Z Hodnotenia
Stratégií jej pribudlo do súčtu 30 bodov.
Wiktor Leo Burnett sa stal najúspešnejšou agentúrou aj na 22. ročníku súťaže efektivity marketingovej komunikácie Effie Awards Slovakia, na
ktorej nazbieral 760 bodov. Zlaté ocenenie, a teda
500 bodov si pripísala práca Hrášková polievka,
300 bronzových bodov zabezpečila kampaň Áno,
teraz! pre ŠKODA AUTO a shortlist za 60 bodov
dostali Reklamy z obývačky pre 365.bank. Keďže
sa v tomto roku do rebríčka Top effective agency
2020 nezarátavali body zo súťaže EuroEffie, iba
z jej slovenského národného kola, druhú priečku
obsadili s rovnakým počtom získaných bodov
dvaja nováčikovia Mannschaft a Somebody

& Somebody. Mannschaft získal zlatú Effie za prácu
Sila skutočného Borca pre klienta Borovička Borec
a Somebody & Somebody si odniesla rovnako
zlatú Effie a 500 bodov za kampaň Veselé ponožky, čo nemajú páru pre Dedoles. Tretie miesta
v rebríčku sú opäť dve. Delia sa o ne Istropolitana
Ogilvy a MADE BY VACULIK. Istropolitana Ogilvy
za shortlist pre SME získala 60 bodov a za kampaň
Skutočný pochod za život pre Magnu striebornú
Effie, a teda 350 bodov. MADE BY VACULIK je na
tom rovnako, za shortlist práce Ako nám deti
pomohli naučiť rodičov benefity zdravotnej
poisťovne pre UNION získal 60 bodov a 350 bodov
(strieborná Effie) si pripísal za kampaň Ako Zlatý
Bažant '73 rozveselil celé Slovensko, keď to najviac
potrebovalo pre Heineken.

Zmena v TOP TAAS
V rebríčku Top taas nastalo v tomto roku niekoľko
zmien. Prvou zmenou je tá, že po dvoch rokoch

líderstva agentúry Wiktor Leo Burnett sa pozícia
na prvom mieste opäť zmenila. Najvýkonnejšou
agentúrou sa stala opäť agentúra JandL marketing a reklama. Medzi prvou a druhou agentúrou
je rozdiel 173 405 eur. Ďalšou zmenou je, že do
rebríčka sa v tomto roku zapojilo 13 agentúr,
minulý rok ich bolo 11. Medzi agentúrami sú novinkou agentúry Respect APP a dotcom. O zmene
na prvom a druhom mieste sme sa už zmienili.
Posuny nastali aj na nižších pozíciách. Konkrétne
Istropolitana Ogilvy sa z piateho miesta minulý
rok posunula na tretiu priečku. Darilo sa aj Zaraguze, ktorá sa zo siedmeho miesta posunula
na šieste, podobne si ekonomicky polepšila
agentúra Effectivity. A aj keď to agentúre Elite
Solutions (Elite/Monday Lovers) nepomohlo
k posunu, pretože novou agentúrou v rebríčku je
dotcom, ekonomicky si polepšila, vzrástla o viac
ako polovicu.

TOP CREATIVE AGENCY 2020 – rebríček najúspešnejších agentúr v oblasti kreativity
člen KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS
KRAS

Body za súťaže
kreativity

Body za súťaže
efektivity

Body za ekonomickú
výkonnosť

Spolu body

Poradie

905
1005
790
525
420
510
290
325
410

760

479
225
239
289
295
250

2 144
1 230
1 229
1 224
1 125
1 110
790
685
560
500
500
250
230
200
180
171

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

200
410
410
350
500
120
60

240
90
500

500
250
170

60
200

180
KRAS

171

Agentúra
Triad
Wiktor Leo Burnett
Effectivity
MADE BY VACULIK
MUW Saatchi & Saatchi
Istropolitana Ogilvy
Respect APP
Zaraguza
Mannschaft
MARK BBDO BRATISLAVA
PEKNE & DOBRE
Oliver Agency
THIS IS LOCCO
Kreatívna Dvojica
GunPowder

Zdroj: Stratégie, 2020

Zlatý klinec
2020
305
705
260
525
350
390
190
245
210
180
180
130
150
90
80

Hodnotenie
Stratégií 2020

New York
Festival 2020
300

30
160
30
20
80
80
70
40
10

500

200

Epica Awards 2019

Spolu body

400
200

1 005
905
790
525
510
420
410
325
290
250
180
170
150
100
80

AGENTúRA ROKA 2020

TOP ĽUDIA V SLOVENSKEJ REKLAME ZA ROK 2020
Súčasťou súťaže Agentúra roka sú aj špeciálne ocenenie pre najlepších
kľúčových ľudí v reklamných agentúrach. Rebríček je zostavený na základe
bodového ohodnotenia získaných ocenení reklamných agentúr z domácich
a z vybraných zahraničných kreatívnych súťaží a zo súťaží efektivity
v marketingovej komunikácii, ktoré sú súčasťou súťaže Agentúra roka.
Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch
ocenenej práce.

TRIAD

Najoceňovanejšie práce za rok 2020:
• Spustenie FEJM účtu pre mladých (VÚB banka)
• Excelent Autokino (Plzeňský Prazdroj Slovensko)
• VÚB šetrič (VÚB banka)
• Tváre slobody (O2 Slovakia)

Denisa pajkošová
Effectivity

Najoceňovanejšia práca za rok 2020:

TOP CREATIVE DIRECTOR 2020
VLADO KUREK

TOP ART DIRECTOR 2020

Meno
1.
2.
3.
4.
5.

Vlado Kurek
Peter Rajčák
Martin Woska
Peter Ižo
Peter Darovec
Jaro Zacko
6.
Peter Michalka
7. Michal Pastier
8. Ivana Pacoňová
9. Martin Keder

10. Adam Marčan

Body za práce
pre agentúru

Body

Triad
Effectivity
Triad
MADE BY VACULIK
Istropolitana Ogilvy
Triad
Respect APP
Zaraguza
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett
Mannschaft, MUW Saatchi
& Saatchi

985
790
585
525
420
410
410
325
320
310
300

• Pa a Pi sú späť (Ekotopfilm-Envirofilm)

Zuzana kováčiková
Effectivity

Najoceňovanejšia práca za rok 2020:
• Pa a Pi sú späť (Ekotopfilm-Envirofilm)

TOP Strategy DIRECTOR 2020
Meno

Matúš Hliboký
TRIAD

1. Matúš Hliboký
2. Soňa Podstupková
Katarína Noskajová
3.
Peter Rajčák
4. Vlado Kurek
5. Milan Bielik
6.

Najoceňovanejšie práce za rok 2020:
• Spustenie FEJM účtu pre mladých (VÚB banka)
• Excelent Autokino (Plzeňský Prazdroj Slovensko)
• VÚB šetrič (VÚB banka)
• Tváre slobody (O2 Slovakia)

Ivana Pacoňová

Matúš Kvas
7.
Mirka Straková
8. Matej Filadelfi
9. Eva Myjavcová
10. Ivana Viteková

Body za práce
pre agentúru

Body

Triad
Effectivity
Effectivity
Effectivity
Triad
MADE BY VACULIK
Wiktor Leo Burnett,
Kreatívna dvojica
Mannschaft
Respect APP
Respect APP
Zaraguza
Wiktor Leo Burnett

Zdroj: Stratégie 2020 I Súčasné pôsobenie ľudí v agentúrach sa nemusí zhodovať
s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

975
790
760
760
740
475

Dominika Múdra
Wiktor Leo Burnett

390
310
310
300
295
290

1. Denisa Pajkošová
Lukáš Pompa
2. Štefan Hellvis Klučka
Zuzana Sedlák
3. Jozef Kyselica
4. Michal Nagy
5. Adam Marčan
6.

Mária Karasová

7.
8.
9.
10.

Ivana Kleinová
Csilla Polak
Adriana Daneková
Štefan Nosko

Najoceňovanejšie práce za rok 2020:
• Hrášková polievka (LIDL Slovensko)
• Reklamy z obývačky (365.bank)

Body za práce
pre agentúru

Body

Effectivity
Effectivity
Effectivity
Effectivity
Wiktor Leo Burnett
MADE BY VACULIK
Mannschaft
Wiktor Leo Burnett,
Socialists
Wiktor Leo Burnett
Triad
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett

990
960
960
960
820
815
790
780
750
740
720
680

Zdroj: Stratégie 2020 I Súčasné pôsobenie ľudí v agentúrach sa nemusí zhodovať
s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

TOP Account DIRECTOR 2020

Zdroj: Stratégie 2020 I Súčasné pôsobenie ľudí v agentúrach sa nemusí zhodovať
s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

TOP Copywriter 2020

Meno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno

Body za práce
pre agentúru

Zuzana Kováčiková
Simona Bobeková
Adam Marčan
Milan Sitárik
Ada Šimšíková
Matúš Kvas
Tatiana Hrutková
Lucia Tureková
Natália Mikušová
Zuzana Tvarošková

Effectivity
Wiktor Leo Burnett
Mannschaft
Wiktor Leo Burnett
MADE BY VACULIK
Mannschaft
MUW Saatchi & Saatchi
Somebody&Somebody
Triad
Triad

Body
990
840
790
750
730
680
590
500
495
480

Zdroj: Stratégie 2020 I Súčasné pôsobenie ľudí v agentúrach sa nemusí zhodovať
s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

Meno
1. Dominika Múdra
Adam Marčan
2. Matúš Kvas
Radovan Andrej Grežo
Veronika Romsauerová
3. Juraj Plánovský
Adam Horecký
4. Klaudia Linkeschová
5. Vladimír Lefík
Daniel Abrahám
6.
Jakub Ptačin
7. Juraj Pobjecký
Yolka Udičová
8.
Emil Myjavec

Agentúra

Body

Wiktor Leo Burnett
Mannschaft
Mannschaft
Somebody&Somebody
Istropolitana Ogilvy
Istropolitana Ogilvy
MADE BY VACULIK
MUW Saatchi & Saatchi
Wiktor Leo Burnett
Effectivity
Studio Echt
Zaraguza
Respect APP
Oliver Agency

Zdroj: Stratégie 2020 I Súčasné pôsobenie ľudí v agentúrach sa nemusí zhodovať
s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

560
500
500
500
410
410
410
350
260
200
200
120
60
60

ANKETA

Pod ktorú zahraničnú reklamu tohto roka

Daniel Bradáč

CEO a spoluvlastník, Generations Branding Agency

by ste sa chceli podpísať a prečo?
Jednoznačne pod kampaň Stevenage
Challenge pre Burger King. Prečo?
Lebo z malého anglického klubu urobili najslávnejší online tím sveta. Značky
platia obrovské sumy za to, aby sa
objavili na dresoch veľkých klubov.
Burger King spolu s agentúrou DAVID
Miami to však parádne hackli. Stali
sa sponzormi tímu Stevenage
F. C – posledný tím z poslednej anglickej ligy, ktorý sa však objavil v hre
FIFA20. Ich logo sa tak (za málo peňazí) dostalo medzi ľudí na celom svete.
Navyše, kto za tento tím odohral aj
zopár online zápasov, získal burger
zadarmo. Paráda!

Marek Pajtáš

Martin Ondrušek

Creative Team Leader, Zaraguza

Matúš Hliboký

Creative Leader, TRIAD

Jednoznačne
pod kampaň
Stevenage
Challenge pre
Burger King.

Za mňa by to bola v roku 2020 kampaň HORNBACH – Biodiversity starts in your garden. Nielen pre jej kontroverziu
a nádhernú exekúciu. Pre mňa je komunikácia Hornbachu
dlhodobo ikonickou záležitosťou a ukážkou absolútne
perfektnej a hlavne nadčasovej komunikácie. Také skvelé
východiská a insights, na akých kampane stavajú, sa
nevidia v reklame každý deň. Podpísal by som sa rád pod
ktorúkoľvek Hornbach kampaň za posledných pár rokov:)

Strategy Director,
MADE BY VACULIK
Netajím sa tým, že mám rád
komunikáciu Burger Kingu
a myslím, že počas pandémie nesklamal. Konkrétne
ma veľmi bavil insight pri
kampani Stay Home of the
Whopper.

Martin Keder

Creative Director & predseda multichanel
jury Zlatý klinec, Wiktor Burnett
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Molded Whopper, to je jasné... ale mojou srdcovkou je komunikácia iných značiek, na aké sme tu
zvyknutí. Móda je odvetvie, ktoré vždy dokáže
najrýchlejšie reagovať na svet okolo nás a mňa
fascinuje komunikácia značky Gucci. Maximalizmus, kasting, ktorý zdvíha obočia, skvelá hudba
a veľa, veľa úsmevov. Inkluzivita next level.
Alebo Balenciaga – pozrite si spot Live to Love
a možno vám aj slzička ujde... a videli ste ich
novinku, kde novú kolekciu prezentujú formou
videohry? Netreba zabúdať, že ide o miliardové
biznisy, preto ich odvahu a kreativitu naozaj
obdivujem.

Martin Porada

CEO, 2CREATE advertising

Róbert Potoma

Social Media Specialist
& Ideamaker, Promiseo

To, čo ma v roku 2020 asi
najviac zaujalo, by som
nenazval reklamou, ale skôr
udalosťou, respektíve následným reťazcom udalostí,
ktoré vytvorili silnú tému.
Black Lives Matter a jeho celkový dosah na komunikáciu
množstva značiek po celom
svete je príkladom, ako dokážu niektoré lokálne udalosti, ktoré sa udejú v istom
čase, na istom mieste a v istej spoločenskej atmosfére,
v dnešnom globalizovanom
svete výrazne ovplyvniť
priamo aj nepriamo nielen
reklamný segment, ale celý
chod našej globalizovanej
spoločnosti.

Impakt má
personal
branding
na ľudí,
spoločnosť
a značky.

Marián Hlinka

Client Service Director, Elite/
Monday Lovers

Mnohé reklamy boli v tomto roku poznačené
pandémiou a tematikou, ktorá s tým úzko
súvisí. Ak by sme sa však mali pozrieť na
nejakú kampaň, ktorá sa vymykala spomedzi
ostatných, tak je to určite Burger King a jeho
výzva. Vo svojej kampani vyzýva ľudí, aby
navštívili konkurenčné reštaurácie, a áno, aj
McDonald’s. Je to krok, ktorý od tejto značky
málokto čakal, no stalo sa. Zmenená rétorika, odvaha, ktorú mnohí nemajú, a zaslúžený
obdiv od konkurečných zákazníkov si určite
zaslúžia potlesk.

Adam Horecký

Fascinuje
komunikácia
značky
Gucci.

CEO, MullEnLowe GGK

Zaujímavých bolo určite viac.
Mňa osobne zaujala kampaň
Burger King, ktorý vyzýval
ľudí, aby si v rámci zachovania tisícov pracovných
miest v celom fastfoodovom
priemysle objednávali jedlo
nielen v Burger Kingu, ale explicitne vymenoval aj niekoľko najväčších konkurentov
vrátane McD alebo KFC.

Nepodpisujeme sa pod cudzie veci. Väčším
zážitkom by bola možnosť byť v blízkosti
ľudí, ktorí ovplyvňujú svet. Táto doba priniesla výnimočné osobnosti a je zaujímavé
sledovať, aký impakt má personal branding
na ľudí, spoločnosť a značky. Sir Tom Moore
v Anglicku alebo futbalový talent Manchestru
United Marcus Rushford, ktorý vďaka pomoci
hladujúcim deťom ovplyvnil vládu aj získal
titul Personality of the Year v UK, Megan
Rapinoe v oblasti boja za práva LGBT, gender
a payment equality. Zakladateľky Black Lives
Matter Alicia Garza, Patrisse Cullors a Opal
Tometi. Myslíme si, že doba si vyžaduje
takéto vzory a značky a reklama na ne bude
reagovať.

Andrej Csino

Strategický a kreatívny
riaditeľ, CORE 4

Veľmi pekné veci dali napríklad Bang & Olufsen – Crafting Memories, krásny spot
spravil Amazon k aktuálnej
situácii vo svete zmietajúcom sa v pandémii – The
show must go on. Páči sa mi
aj aktuálny spot Orangeu
France, Unicorn Grandpa.

Tento rok vzniklo viacero dobrých kampaní, sú však dve, ktoré nás asi najviac
zaujali. The Moldy Whooper (Burger King),
ktorý odkomunikoval zmenu zloženia
svojej vlajkovej lode Whooperu veľmi jednoducho, pútavo a netradične. Druhou je
kampaň od NIKE You can’t stop us. Značke Nike sa vďaka športovcom, ktorých
celosvetovo podporuje, darí vytvárať
v posledných rokoch veľmi zaujímavé
kampane so spoločenským presahom
a táto bola potvrdením tejto cesty. Sme
presvedčení, že tieto emočné storytellingové spoty sú správnou voľbou. Veľmi
kreatívna bola aj myšlienka v online kampani od Netflixu. Prinútiť ľudí zostať cez
pandémiu doma tým, že zverejnia spoilery najpozeranejších seriálov, je skvelý
nápad, ktorý navyše prinúti zákazníka
ostať doma a platformu využívať.

Najradšej sa podpisujeme
pod vlastné reklamy.

Odľahčíme. Napríklad
pod pokračovanie
Famous cars od Walmartu. Tentoraz pod
názvom Famous visitors. Už len kvôli všetkým tým vesmírnym
lodiam a popkultúrnym
ikonám z rôznych sci-fi
filmov a seriálov.

Vlado Križan

Kreatívny riaditeľ,
BOOSTAGENCY/

Peter Packaň

CEO, PACKY ADVERTISING

Emočné
storytellingové
spoty sú
správnou
voľbou.

Fondation 30 Millions d’Amis
– Stop abandoning
Pretože je to dokonalý
príklad toho, ako sa na
komunikáciu máme pozerať
s otvorenou mysľou.

Juraj Dvorecký

Creative Director,
dotcom advertising
www.strategie.sk | Reklamné agentúry
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ANKETA
Matúš Kvas

Maroš Kemény

Managing Director, Mannschaft

CEO, ČOSI

Len máloktorá kampaň
súvisiaca
s pandémiou bola
postavená
na silnejšom
insighte, než
komunikácia
Netflixu.

Len máloktorá kampaň súvisiaca s pandémiou
bola postavená na silnejšom insighte, než
komunikácia Netflixu počas prvej vlny. Síce si
ju Netflix nikdy neobjednal (bola spontánnou
ideou dvoch nemeckých študentov), no stala
sa virálnou práve vďaka skvelému insightu - to
posledné, čo chceme vedieť o seriáli, na ktorý
sme namotaní, je to, ako “to dopadne”. Aby ľudí
prinútili počas lockdownu ostať doma (a sledovať Netflix), umiestnili na billboardy spoilery
najpopulárnejších netflixáckych seriálov a prezradili tak ako dopadne Narcos, či Money Heist.
Geniálne.

Spot českej pobočky slovenskej agentúry pre tri trhy
a globálneho klienta by som
chcel mať v portfóliu. TRIAD
dokázal pre IKEA vytvoriť
veľmi silný spot na tému domáceho násilia a dávno som
teda nič silnejšie v slovenskej (a maďarskej a českej)
reklame nevidel.
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Tento rok priniesol zopár výnimočných kreatívnych
výstupov. Jedným z nich je určite aj práca s názvom Forts.
IKEA v nej prezentovala svojím typickým štýlom (prostredníctvom návodov) 6 bunkrov pre deti, ktoré sa dajú ľahko
postaviť z jej produktov. Kampaň bola pekným príkladom
toho, ako sa dá téma pandémie kreatívne prepojiť na
produkt.

Martin Kukoľ

Róbert Slovák

CEO, Work&Hugs

Matej Králik

Creative Director, Applepie

Zuzana Kušová

Managing Director, Mayer/Mccann-Erickson

Chief of Socialists

zakladateľ, Róbert Slovák
a jeho priatelia

Martin Vereš

Tento rok sa nemá veľa cestovať –
preto nebudeme chodiť do ďalekého
zahraničia. Krásne práce svetového
formátu sa zrodili v susednej Českej
republike. Či už ide o prácu IKEA Za
bezpečný domov od českého TRIAD-u,
alebo o emotívny spot pre Český
Červený Kríž. Obe práce režisérsky
zastrešoval Marek Partyš, ktorého
umenie uznávame.

Pod superbowl rocket mortgage spot s Jasonom Momoaom. Prečo Pretože všetci
by sme chceli točiť tento typ
superbowl spotu.

TRIAD
dokázal pre
IKEA vytvoriť
veľmi silný
spot na tému
domáceho
násilia.

Tento rok nás najviac zaujala komunikácia spoločnosti Uber ,,Thank You
For Not Riding,, ktorá počas prvej
vlny pandémie cez spoty poďakovala
ľuďom, že nevyužívali ich služby. Nepriamo tak ľuďom ďakovala za dodržiavania pravidiel domácej karantény.
Rešpektujeme odvahu značky ísť
proti svojmu produktu a vyzdvihnúť tak správnu vec prospešnú pre
spoločnosť.

Tento rok ich z pochopiteľných
dôvodov nebolo priveľa, mnohé
z nich sme ani nevideli, pretože
sa viaceré festivaly zrušili. Ale
ak má byť reč o jednej výnimočnej, tak je to Diesel s kampaňou
Francesca. Táto značka vie proste
vždy prekročiť hranice, aj keď
sa zdá, že už žiadne hranice nie
sú. A ešte to spraví zmysluplným
spôsobom. Skvelá je aj práca
s vlastným produktom – je tam,
ale nie hlúpo reklamne. Pointou
je dokonca jeho odloženie!

Ivana Lužinová Váleková
Head of Strategy,
JANDL, marketing a reklama

Burger King
má na svojom
konte mnoho
riskantných
a odvážnych
kúskov.

VAR Discount od štokholmskej agentúry
NORD DDB. Tam, kde sme my všetci videli
len obyčajný signál futbalového rozhodcu, švédsky predajca elektroniky objavil
obrysy ich televízorov. Zápasy Premiere
Leage sa tak premenili na akciový maratón
s veľmi jednoduchou mechanikou – v ktorej
minúte ukáže rozhodca signál VAR, v takej
zľave vám dáme televízor. Lacné, kreatívne,
efektívne.

Pod všetok obsah, ktorý
vyrába TaylorMade - ich sociálne siete, video, všetko…

Peter Darovec

Istropolitana Ogilvy

The Moldy Whopper od Burger
King je veľmi odvážna práca, pod
ktorú by sme sa radi podpísali.
Burger King má na svojom konte
mnoho riskantných a odvážnych
kúskov, ale tento ide úplne proti
všetkým marketingovým poučkám
a praktikám a aj tak perfektne
funguje na odkomunikovanie posolstva o organickosti ich burgrov.
Samozrejme, ako to býva u Burger
King zvykom, trochu si týmto
kúskom kopli aj do najväčšieho
konkurenta McDonald’s, ktorého
burgre vydržia roky takmer úplne
nezmenené. The Whopper celý
splesnivel za 34 dní a Burger King
sa to nebál ukázať, čím si opäť
získal pozornosť ľudí a médií na
celom svete. Sentiment ohľadne
tejto reklamy bol v 75 percent
pozitívny.

Kamil Charvát

Chief Operating Officer,
MUW Saatchi&Saatchi

Boyo Dohnal

Kreatívny riaditeľ,
MARK BBDO BRATISLAVA

Odvaha
ukázať svoj
hamburger
splesnivieť!
Vizuál, ktorý
si okamžite
získa vašu
pozornosť.

Burger King - The Moldy
Whopper. Insight a odvaha!
Odvaha ukázať svoj hamburger splesnivieť! Vizuál, ktorý si
okamžite získa vašu pozornosť
a rozprúdi diskusiu, ktorá len
umocní správu, že Whopper
neobsahuje žiadne pridané
umelé konzervanty. Skvelé!

Juraj Kováč

Creative Director, THIS IS LOCCO

Pod dlhodobú komunikáciu Hornbachu.
Odvážna, zábavná,
absolútne odlíšiteľná
v rámci segmentu
a vždy podarená.

Martin Bajaník
CEO, PEKNE & DOBRE

Kampaň Každý domov by mal
byť bezpečným miestom.
Karanténa vyplavila množstvo
problémov a domáce násilie je
jedným z nich. Je skvelé, že ho
otvára značka ako IKEA.

Roman Matulík

Executive Director,
Effectivity POWERED BY PUBLICIS

Páči sa mi reklama nemeckej vlády Veteráni Covid 19,
ktorá dokazuje, že komunikácia aj klasickými reklamnými formátmi môže byť
spoločensky veľmi užitočná. Asi je to aj kvôli tomu
kontrastu, ktorý tu zažívame
my, no hádam, že aj bez
toho je to dobrý nápad.
www.strategie.sk | Reklamné agentúry
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UDRŽIAVAME
ODSTUP
Nový normál nie je pre každého!

ZAKRÝVAME
SI TVÁR

Už 15 rokov si neudržiavame odstup od klientov. Hovoríme im do vývoja produktov
a služieb, iniciujeme idey nad rámec zadaní a neuspokojíme sa s asistenciou v plnení cieľov,
keď vidíme priestor na ich prekonanie.
Nezakrývame si tvár do dlaní, keď veci nejdú podľa plánu. Sme pre klientov oporou
a partnerom nielen pri schvaľovaní budgetov, ale aj pri náročných rozhodnutiach
a v neistých časoch, ktoré prinášajú mnohé výzvy.
Neumývame si ruky nad tým, čo vytvoríme. Za svojou prácou si stojíme, pretože vždy
robíme marketing, ktorý slúži obchodu. Spolu s klientmi realizujeme procesy digitálnej

UMÝVAME
SI RUKY
2create.sk

transformácie nevyhnutné pre úspech v postpandemickej dobe.
Často nerešpektujeme zabehnuté pravidlá marketingu, ktorých sa drží väčšina. Nový normál
vyžaduje nový typ strategického uvažovania. Neuspokojujeme sa s čiastkovými reakčnými
riešeniami a máme odvahu skúmať hlbšie a vidieť ďalej. Skrátka, BEYOND.
Preto robíme veci, ktoré presahujú bežné agentúrne služby.
Robíme BEYOND marketing.

Kampane

Top momenty a komunikácie roka
Aj v tomto roku vynikali kampane pre komerčných klientov. Špeciálne
miesto mali tie, ktoré vznikli počas pandémie, so silným CSR posolstvom.
MADE BY VACULIK
ukázalo prvú reklamu
Zlatý Bažant 73'ky vo
veľkolepom estrádnom
štýle sedemdesiatych rokov.
Kampaň získala nielen
striebornú EFFIE, ale aj päť
ocenení na Zlatom klinci.

Reklamu Dedoles bolo
nielen vidieť, ale aj počuť.
Kampaň spustila táto
značka počas pandémie.
Klient sa tešil z výsledkov
kampane, agentúra zo
zlatej EFFIE. A konkurencia
musela reagovať.

VÚB-banka venovala komerčný reklamný
priestor iniciatíve #KtoPomozeSlovensku.
Hlavným posolstvom televíznej kampane
bola finančná zbierka na pomoc
slovenským zdravotníckym zariadeniam
v čase pandémie koronavírusu.
A povedzme, že pomáhali aj ďalšie značky.

Veľmi príjemná komunikácia vznikla pre značku Borec v agentúre
Mannschaft. Borovička otvorila tému agresie v podnikoch.
To, ako si poradiť s nepríjemnými hulvátmi, nám ukázal ten
najpovolanejší - žijúca slovenská MMA legenda Attila Végh. Attila
všetkým prezradil,
že sila skutočného
Borca spočíva
v rozumnom
predchádzaní
konfliktom, nie ich
násilnom riešení.
Kampaň bola
úspešná tak na
Zlatom klinci, ako aj
na EFFIE AWARDS.

Slovenská sporiteľňa spolu so svojimi
partnermi – reklamnou agentúrou
Zaraguza a mediálnou agentúrou
Wavemaker spustila kampaň, ktorou
reagovala na pandemickú situáciu
špeciálnym balíkom pomoci. V spote
sa prihovoril Peter Krutil, generálny
riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hrášková polievka vznikla v agentúre Wiktor
Leo Burnett v spolupráci s Ministerstvom
zdravotníctva a reťazcom LIDL Slovenská
republika. Upozornila ženy, aké dôležité je chodiť
pravidelne na mamografiu. Mimochodom,
Hrášková polievka je pekným príkladom, ako by
mohli vyzerať kampane v budúcnosti – dobrá vec
s podporou štátu a zároveň komerčného klienta.
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Rozprávkové postavičky Pa a Pi
sa vrátili na televízne obrazovky.
RTVS odvysielala päť častí,
v ktorých sa zvierací vesmírni
cestovatelia vracajú po 33
rokoch na Zem a nájdu planétu
v aktuálnom nelichotivom stave.
Skvelá idea agentúry Effectivity
POWER BY PUBLICIS na podporu
Ekotopfilmu.

Veľké tendre
Aj v tomto roku, napriek
pandemickej situácii, hýbali
reklamným trhom tendre.
1. Ešte v závere roka sme sa
dozvedeli, že Zlatý bažant –
Heineken si pre spoluprácu
zvolil novú agentúru – je ňou
MADE BY VACULIK.
2. Koncom minulého
roka zaparkovala Škoda
v agentúre Wiktor Leo
Burnett.
3. Kaufland si vybral novú
kreatívku – spojil sa s THIS IS
LOCCO.
4. Tendrom roka je
bezpochyby Orange, ktorý
po takmer dvadsiatich
rokoch bude spolupracovať
s novu agentúrou – vybral si
Elite / Monday Lovers.
5. V agentúre MUW
Saatchi&Saatchi zastavil
vlak ZSSK.

MS202927/01

Reklamy z obývačky pre 365. bank
od agentúry Wiktor Leo Burnett.
Bola to jedna z najvýraznejších
kampaní, ktorá vznikla počas
lockdownu. Na jeseň Poštovka
oznámila radikálnu zmenu. Aj
tak sa dá nazvať zmena stratégie
rozvoja Poštovej banky a digitálnej
365 banky. Podľa viacerých hlasov
z trhu je to najväčšia zmena v ich
histórii. Pôvodne čisto digitálna
banka rozšíri svoj záber o offline,
kam prinesie viaceré digitálne
prvky.

Martin Vančo
Managing
director

Alien studio sa viac ako 15 rokov venuje komerčnej 3D animácii a špeciálnym efektom pre reklamný a filmový priemysel. Úzka špecializácia a špičkový tím najlepších 3D grafikov a animátorov napomohol Alienu vybudovať si významnú pozíciu lídra 3D animácie na Slovensku. Do jeho portfólia
patria značky ako O2 Slovakia a O2 Česká republika, Dedoles, ČSOB, Kofola (Fofola), Heineken, CocaCola, Kia, Škoda, Suzuki, Tatrabanka, významné reklamné agentúry, filmové produkcie a mnohé ďalšie. V roku
2017 získalo Alien studio cenu Zlatý klinec Art Prix za vizuálny prínos do
slovenskej reklamy. V roku 2016 prestížnu cenu Cannes Corporate Media
and TV Awards v kategórii best 3D film a v rokoch 2018 a 2020 s agentúrou
Oliver zlatý a bronzový klinec v kategórii craft za kampane O2 Slovakia.

MS202891/01

Tiež sa tešíme z príchodu nového klienta Dedoles, z ktorého sa stal jeden z našich významných dlhodobých partnerov a agentúra Somebody&Somebody sa môže po pár kampaniach pýšiť zlatou Effie.
Práve naši Škrečkovia výrazne dopomohli k budovaniu povedomia značky, ako aj predajom produktov. Popri tom všetkom nám i tento rok hrala naša digitálna sova hlavnú úlohu v kampaniach ČSOB
a veríme, že si tento nadaný operenec zahrá aj v nasledujúcom roku.
Celkovo hodnotím rok 2020 ako veľmi náročný. Aj v čase korony sa snažíme vďaka ľuďom v Aliene
zvládať všetky kampane pri takom veľkom nápore a obmedzených možnostiach aj bez toho, aby sme
čo i len o kúsok znížili z našich nárokov. Do nového roka vstupujeme s čerstvými posilami a veríme, že
nás aj v roku 2021 bude digitálny svet neobmedzených možností baviť a latku v oblasti 3D sveta azda
posunieme opäť o niečo vyššie.

Alien team (na fotke v neúplnej zostave)

Najúspešnejšie projekty za rok 2020 v Aliene
Rok 2020 sa začal v Aliene veľkou výzvou v podobe nového klienta O2
Česká republika. Stáli sme pred úlohou vytvoriť digitálneho človeka,
resp. androida s ľudskou tvárou. V rámci tejto výzvy sme tento rok využívali natočenú tvár herečky, ktorú sme v close-up záberoch maskovali
do digitálneho tela, no aktuálne dokončujeme kompletnú detailnú 3D
tvár, ktorá vzniká pomocou 3D skenov reálnej herečky. Do toho treba
započítať prenesenie ľudských mikroemócií do 3D, čo si vyžaduje veľa
pracovného času, štúdia a skúšok. Tak ako pre mnohých iných, aj pre
nás bola veľkou zmenou a najmä skúškou korona. Z jedného dňa na
druhý sme museli prejsť na home office bez toho, aby utrpela kvalita
našich prác alebo akýkoľvek deadline. Práve v tomto období sa nám podarilo vytvoriť aj jeden z najnáročnejších spotov pre nášho dlhodobého
klienta O2 Slovakia v spolupráci s Oliverom. V spote Nekonečné dáta sa
vytvorili kilometre 3D priestoru, ktorými sa premávali Luddo a Moya.

3D animované spoty pre O2 Slovakia

Hlavné postavy TV kampaní Dedoles
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Televízny spot Nekonečné dáta pre O2 Slovakia

Séria animovaných spotov pre ORA

3D model sovy pre kampane ČSOB

Digitálny svet s digitálnou hlavnou postavou Eva pre O2 Czech Republic

Digitálny svet s digitálnou hlavnou postavou Eva pre O2 Czech Republic
www.strategie.sk | Reklamné agentúry
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2CREATE advertising
Martin Porada
CEO, 2CREATE
advertising

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Som nesmierne hrdý na celý tím 2create, ako sme
v prvej vlne nevyplakávali, ale zareagovali sme na
celkovú situáciu veľmi proaktívne. Individuálne
sme riešili zásadné zmeny nielen v marketingovej
komunikácii klientov a zintenzívnili viaceré
projekty digitálnej transformácie, ale naša práca
mala presah do obchodnej politiky či nastavení
produktov a služieb našich klientov. „Len“ sme
tak potvrdili dôležitosť našej filozofie BEYOND
marketingu a potreby pridanej hodnoty agentúry
ako partnera a nielen ako vykonávača pokynov.

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Technicky neboli potrebné zásadné zmeny,
pretože už dlhodobo máme nastavený systém tak,
aby sme celá agentúra vedeli pracovať na home
office. Samozrejme, došlo k zásadným zmenám
nastavenia mediamixov, čo si vyžadovalo aj zmeny
úloh a nastavení niektorých pozícií.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Celý rok 2020 sa nesie v znamení reálnych riešení
pre našich klientov v duchu našej filozofie BEYOND
marketingu. Viaceré projekty custom riešení najmä
v oblasti digitálnej transformácie a automatizácie
nám vytvorili priestor na vytváranie aj
štandardizovaných riešení – napr. Developerského
Cloudu, čo je CRM pre developerov s prepojením na
mnohé MarTech riešenia. Úspešne sme dotiahli aj
vývoj niektorých subčastí nášho automatizovaného
24/7 monitoringu nekoherentných dát – parser.sk,
vďaka ktorému dnes realizujeme strategické
projektové a obchodné poradenstvo pre viacerých
developerov. Pri viacerých klientoch sme spustili
nové služby ALAS (After Launch Analytic Services)
a ALWES (After Launch Web Services).

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Privítali sme nových kolegov v tíme digitálneho
vývoja, social a posilnili sme aj digitálny accounting.

Realizované práce:
360°: 45 %
Digitál: 55 %

45+55

Naj projekt: Orange Slovensko #spoluazodpovedne

BOOSTAGENCY/

Projekt #spoluazodpovedne úzko súvisí so
situáciou, ktorá v roku 2020 nastala. Orange
ako jedna z prvých veľkých spoločností
veľmi otvorene priznáva, ako ju zmenila
korona.

Ľubica Hlavová
CEO, BOOSTAGENCY/

Klient: Orange Slovensko
Termín realizácie: 4Q_2020
Zadanie: Spracovanie HR kampane
v súvislosti s covidovou situáciou
Cieľ: Prezentovať Orange ako globálnu
spoločnosť, ktorá sa však dokáže veľmi
rýchlo prispôsobiť rôznym situáciám
v prospech zamestnancov.
Insight: Orange sa zmenil. Hybnou silou
zmien, resp. ich urýchľovačom bola práve
situácia s pandémiou.
Riešenie: Zvolili sme veľmi autentickú
formu spracovania posolstva. V jednotlivých
formátoch komunikujeme, aký vplyv má
situácia na chod firmy, na zamestnancov
a na všetky procesy. Message odovzdávajú
priamo zamestnanci a externí
spolupracovníci. Projekt je súčasťou HR
komunikácie, no zároveň poskytuje pohľad
na fungovanie veľkého zamestnávateľa,
ktorý sa veľmi flexibilne musel prispôsobiť
situácii a dokáže kombinovať silné zázemie
globálnej spoločnosti s miestami až
mindsetom startupu.

Najúspešnejší projekt: Malebná. Identita a imidž
nového nosného produktu spoločnosti Chemolak
Sme radi, že sa nám podarilo rozbehnúť
komunikáciu tradičnej slovenskej značky
Chemolak, ktorá má viac ako storočnú

tradíciu a rozhodne si zaslúžila trochu
zmodernizovať štýl, akým bude komunikovať.

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
To, že sme vo firme celý rok COVID negatívni
optimisti.

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Osviežili sme tím a prenastavili sme procesy
tak, aby bol náš BOOST efekt pre klientov ešte
výraznejší.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Previazali sme pevnejšie biznis oddelenie
s artom. Ako ďalší krok v našej dlhodobej
klientskej stratégii. Klienti potrebujú, aby sa tieto
dva svety v riešeniach „snúbili“.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?
Máme nového Business managera a Art directora.
Práve v súvislosti s vyššie uvedeným.

2CREATE advertising
Vlastník: Martin Porada
CEO: Martin Porada
Kreatívny riaditeľ:
Strategický riaditeľ: Eva Kupková
Riaditeľ digitálu: Matej Marček
Počet zamestnancov: 30 interných
+ 5 externých – stav sa nemenil
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: približne 25
Počet vyhratých tendrov v roku 2020:
úspešnosť približne 60 %, víťazne 15 –
napríklad Austrotherm, ARTIN, Brevia,
Davala, Daikin Europe, Ebenica, Enicos,
Hopla, Lyreco, pupava development,
SZRB, Vision Systems, ZaMED, Felicity,
woodwell,...

25+20+4015

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 25 %
Social: 20 %
Produkcia: 40 %
Iné - Biznis konzultácie
a strategické
poradenstvo: 15 %

Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: –

BOOSTAGENCY/

Klienti: Austrotherm, Adlerova, ARTIN,
Atops, BASF, Brevia, Daikin Slovensko,
Daikin Europe, Davala, Dynastion, Ebenica,
Enicos, Espania, Felicity, Hopla, ITB
development, Jarabiny Invest, Lyreco,
Novis Insurance, Orange, ProPartners
Holding, pupava development, RG
Development, Sanagro, SČK, Staropramen,
Stella Artois, SZRB, Typografia PLus, Vision
Systems, woodwell, ZaMED
Noví klienti: Austrotherm, ARTIN, Brevia,
Davala, Ebenica, Enicos, Espania, Felicity,
Hopla, Lyreco, pupava development, Vision
Systems, woodwell, ZaMED,...

Kampane:
Domáce: 90 %
Adaptované: 10 %

90+10

Vlastník: Ing. Tomáš Kišš, Mgr. Ľubica
Hlavová
CEO: Ing. Tomáš Kišš, Mgr. Ľubica Hlavová
Kreatívny riaditeľ / Strategický riaditeľ:
Vlado Križan
Riaditeľ digitálu: Lucia Džupinová
Account Director: Ľubica Hlavová
Business Manager: Michal Hollán, Lukáš
Buday
Iné dôležité pozície v agentúre: u nás je
každá pozícia dôležitá, preto sme silný tím
Počet zamestnancov: 10
Spolupracujúce agentúry: –

Realizované práce:
360°: 20 %
Digitál: 80 %

20+80

30+25+405

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 30 %
Social: 25 %
Produkcia: 40 %
Iné - Biznis
konzultácie: 5 %

Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 6
Počet vyhratých tendrov v roku 2020: 5
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 430
Klienti: Podravka, Donovalský pivovar,
Chemolak, Fekollini, s. r. o. (Pierre
Baguette), Premac, LIDL, TESCO, Slovenská
Sporiteľňa, ISMONT, St. Nicolaus
Noví klienti: Babičkin dvor, Sinclair
Slovakia, BOSTA, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, GGT, a. s.

Kampane:
Domáce: 90 %
Adaptované: 10 %

90+10

CORE4 Advertising
Miroslav Murgaš
CEO/CTO, CORE4
Advertising

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Ostali sme zdraví, výkonní a súdržní. A keďže sme
na zmeny flexibilne reagovali, podarilo sa nám
celým tým kolotočom prejsť bez väčšej ujmy na
nás alebo našej práci.

Najúspešnejší projekt: Digitalizácia klientskej
komunikácie v Allianz – Slovenskej poisťovni
Klient: Allianz - Slovenská poisťovňa
Termín realizácie: 2Q-4Q
Zadanie: Realizácia súboru aktivít vedúcich
ku konceptu „digitálnej poisťovne“.
Cieľ: Postupný prechod poisťovne a jej
klientov na plne digitálnu značku s cieľom
zjednodušovať klientské procesy a meniť
značku na „zelenú“.
Insight: Celý svet sa zmenil na digitálny
a ako sa mení správanie zákazníkov,

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?

tak aj fungovanie značiek. Vzájomne
prispôsobujeme svoje fungovanie novému
svetu, aby sme mali jednoduchší život
a pomohli pritom aj prírode.
Riešenie: V priebehu roka 2020 sme
realizovali množstvo strategických,
kreatívnych a technologických krokov, ktoré
postupne transformujú klientsku bázu na
digitálnych zákazníkov. Či už ide o úpravy
BTL dokumentov, digitálne kampane,
informačné weby až po interaktívne
digitálne nástroje.
Výsledky: Projekt aktuálne prebieha,
výsledky ešte nie sú dostupné.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Tešíme sa, že sme spolu s Centrom pre filantropiu
a Darujme.sk vytvorili najkomplexnejší
marketingový vzdelávací program Fundraising
meets marketing pre 40 slovenských neziskových
organizácií, s cieľom získavať finančné dary. Do
projektu sa okrem našich lektorov zapojili aj
mnohí skvelí marketéri a kreatívci zo združenia
United Brand Advisors a projekt presiahne aj do
roku 2021.

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Potešilo nás, že sme sa dostali v rebríčku TOP TAAS
(TOP Advertising Agencies Slovakia) – KRAS do
TOP10.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?

Najúspešnejší projekt:
Relaunch –
Demänovka Dark
Klient: St. Nicolaus
Termín realizácie: August 2020
Zadanie/Cieľ: Relaunch produktu
Demänovka Dark
Insight: Aby si si noc v meste užil naozaj
naplno, je dôležité si správne vybrať –
partiu, klub, drink...
Riešenie: Dark staviame do úlohy
odborníka na nočný život v meste.
Vytvorením paralely medzi typickým
správaním divokých zvierat a divočinou,
ktorá po zotmení ovládne ulice mesta, sme
v dokumentárnom štýle vyrozprávali príbeh
Dark svorky.

Najúspešnejší projekt:
Launch – Afri cola
Klient: Budiš
Brand: Afri cola
Termín realizácie: August 2020
Zadanie/Cieľ: Uviesť na trh nemeckú
legendu Afri colu
Insight: Afri cola prináša odľahčený postoj
k životu, založený na nastavení zrkadla
často banálnym spoločenským konvenciám.
Riešenie: Vykašlali sme sa na presladené
obrázky, lepkavé gestá a šumivé frázy
a namiesto toho sme Afri colu postavili na
hranu, odkiaľ diktuje jedinú pravdu, ktorú
sa oplatí vychutnať do dna – nikto nemôže
diktovať, čo je správne, čo robiť a čo si
myslieť. Jednoducho keine vzory!

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?

Vlastník: Andrej Csino, Miroslav Murgaš,
Natália Vargová, Vladimír Vokáľ
Strategický/Kreatívny riaditeľ: Andrej
Csino
Account Director: Natália Vargová
Technologický riaditeľ: Miroslav Murgaš
Iné dôležité pozície v agentúre: Katarína
Juričková, Marek Hanko, Simon Brath,
Andrej Špička, Martin Trocha, Lukáš Hajro,
Michal Žiak, Monika Poláková, Martin
Procházka, Linda Oršulová, Adrián Juriga,
Anna Schaal a všetci ostatní, s ktorými sme
pracovali v roku 2020.
Počet zamestnancov: 14
Spolupracujúce agentúry: –
Počet absolvovaných tendrov
v roku 2020: Veľa (20). Z toho väčšina
neukončených, a to už veľmi dlho.

70+30

COO, dotcom
advertising

V dobre vyladenom tíme neboli žiadne výrazné
zmeny a nezmenila na tom nič ani situácia, ktorá
tento rok priniesla špecifické výzvy. Tím dozrel,
kľúčoví ľudia v agentúre inšpirujú svoje okolie
a značky, o ktoré sa staráme, to oceňujú. COVID-19
priniesol extrémy, ale naše nastavenie bolo
správne. Najväčšia zmena bola asi facelift vnútornej
štruktúry.

CORE4 Advertising

360°: 70 %
Digitál: 30 %

Zuzana Zelenková

Prekonali sme vlastné hranice flexibility a výstupy
posunuli o úroveň vyššie. Teší nás, že sa nám
potvrdili trendy z minulých rokov a inovácie,
ktoré sme u nás priebežne zavádzali, sa v tomto
netradičnom roku prejavili pozitívne. Ešte pred
pandémiou sme implementovali technologické
(napr. cloudové) riešenia, ako sa ukázalo, boli tým
najlepším rozhodnutím.

Viditeľný nárast UX, UI a web developerských
projektov v agentúre.

Realizované práce:

dotcom advertising

40+10+15530

Podiel prác z hľadiska služieb:

Kreatíva: 40 %
Social: 10 %
Produkcia: 15 %
Iné - Biznis
konzultácie: 5 %
Technologické služby: 30 %

Počet vyhratých tendrov v roku 2020:
8. A na zvyšné stále čakáme. A čakáme.
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: Vzhľadom na vyššie napísané
skutočnosti, neradi sa na to číslo pozeráme.
Klienti: ADU, Allianz SP, Allianz DSS,
Budweiser Budvar Slovensko, Centrum
pre filantropiu, ČSOB leasing, Ecorec,
Elistech, GGE, Imprex, Wearified, Partners
Group, Partners Investments, Realprim,
Ruskoshop.sk, Slovak lines, Startlab,
Webglobe – Yegon, WY Group, Ignum CZ.
Noví klienti: Centrum pre filantropiu,
Startlab, Imprex, Realprim, ruskoshop.sk,
Wearified, Ignum CZ, WY Group

Kampane:
Domáce: 90 %
Adaptované: 10 %

90+10

Realizované práce:
360°: 60 %
Digitál: 40 %

60+40

dotcom advertising
Vlastník: Roman Beličák
CEO: Roman Beličák
COO: Zuzana Zelenková
Kreatívny riaditeľ: Juraj Dvorecký,
Roman Roj
Strategický riaditeľ: Peter Urbanec
Riaditeľ digitálu: –
Account Director: Barbora Baránková
Finančný riaditeľ: Jana Šperková
Iné dôležité pozície v agentúre: každá,
ktorá posúva seba aj agentúru ďalej
Počet zamestnancov: 50 (+5)
Spolupracujúce agentúry: ZenithMedia,
MediaCom, Mindshare, Be.Social Budapest,
abanana Krakow, dotcom.cz, Ogilvy Praha,
Tru Kru Studio, UMG Production
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 12

50+40+10

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 50 %
Social: 40 %
Produkcia: 10 %
Iné: 0 %

Počet vyhraných tendrov v roku 2020: 8
JTRE, Budiš, a. s. (Afri cola, Gemerka, Budiš,
Sunquick), St. Nicolaus (DARK, Demänovka),
VESELY očná klinika
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: primerane
Klienti: Slovnaft, Tesco Central Europe,
Syrárne BEL (Karička, BabyBel, Leerdammer),
VSE/innogy, Víno Matyšák, JTRE, Slovanet,
Pierre Baguette, Mahle, METRO, Budiš a. s.
(Afri cola, Gemerka, Budiš, Sunquick),
St. Nicolaus (DARK, Demänovka), VESELY
očná klinika
Noví klienti: JTRE, METRO, VESELY očná
klinika, Budiš (Afri cola, Gemerka, Budiš,
Sunquick), St. Nicolaus (DARK, Demänovka)

Kampane:
Domáce: 95 %
Adaptované: 5 %

95+5

Elite / Monday Lovers
Marián Hlinka
Client Service
Director,
Elite/Monday Lovers

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Top udalosťou roka 2020 je pre nás určite
prvenstvo v tendri na kreatívnu agentúru pre
ORANGE Slovensko. Podarilo sa nám uspieť azda
v najväčšom tendri roka, medzi veľmi silnou
konkurenciou. Posilnilo to vieru v naše schopnosti
a v tom, že to, čo robíme, robíme dobre.

GenerationS

Najúspešnejší projekt:
Rebranding na Elite/Monday Lovers
Klient: Elite Solutions
Termín realizácie: marec 2020 – august
2020
Zadanie: Rebranding značky a identity Elite
Solutions
Cieľ: Po 13 rokoch života firmy a jej prechode
od Elite Soft k Elite Solutions nastal čas na
zmenu. S cieľom nájsť nový názov agentúry,
ktorý by plne vystihoval to, aký Elite je, čo
robí a čo má rád
Insight: My v Elite sa do práce tešíme. Máme
tu kamarátov, máme super klientov a robíme
na krásnych veciach. Stresujeme sa tak
normálne, bavíme sa, vymýšlame a „v piatok
sa už tešíme na pondelok“. :)

Riešenie: Elite Solutions sa mení na Elite
/ Monday Lovers. Zaužívané Elite, Eliťáci
zostáva a dopĺňa ho príznačné Monday
Lovers. Nový názov agentúry podčiarkuje
atraktívna grafická identita a rozmanitosť
v komunikácii. Nie sme len Monday Lovers,
sme aj Creativity Lovers, Advertising Lovers,
Digital Lovers, Fun Lovers, People Lovers
a tak ďalej a tak ďalej.
Výsledky: Okamžité stotožnenie samotných
Eliťákov, páčivosť od klientov, kamarátov
i nekamarátov z brandže.

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?

Vlastný produkt, ktorý čoskoro prinesieme na trh.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?
Dve – posilnenie agentúry na poste kreatívneho
riaditeľa pre všetky značky Erika Reingrabera
a Social media špecialistky Barbory Jozefíkovej.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?

Realizované práce:

Elite / Monday Lovers
Vlastník: Ľubomír Lajoš
CEO: Ľubomír Lajoš
Kreatívny a strategický riaditeľ: Peter
Šurín
Client Service Director: Marián Hlinka
Art Director: Jozef Kyselica
Spolupracujúce agentúry: Basta Digital
Počet zamestnancov: 30 (-4)
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 15

80+20

Biznis model agentúry a vyše 10-ročné
nastavenie na branding a employer branding,
ktoré sa ukázali ako správne, výnimočné
a predbiehajúce dobu. Agilita a flexibilnosť,
schopnosť pomáhať klientom a byť pre nich
relevantným biznis partnerom, na ktorého sa
môžu spoľahnúť. Výsledkom je vo finále rast
agentúry aj v takomto ťažkom roku.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?

Riešime viacero veľkých noviniek, no viac o nich asi
budeme informovať až v priebehu roka 2021. Tou
prvou je sťahovanie agentúry, ktoré Elite čaká na
prelome rokov, z hradu sa posunieme kúsok nižšie,
do centra.

360°: 80 %
Digitál: 20 %

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?

Žiadne zásadné, ťažisko činnosti máme aj naďalej
v biznis a brand a biznis poradenstve, brandingu
a employer brandingu.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?

Realizované práce:

CEO, Generations
Branding Agency

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?

Asi pre väčšinu agentúr bola a stále je veľkým
challengom koronakríza a nutnosť adaptovať sa
na nové podmienky. V prvej vlne, na jar, to bolo
asi najťažšie. Rýchly prechod na kompletný home
office, transformácia mnohých procesov a neistota,
čo bude. S postupom času sme si zvykli a dnes
vieme v podstate všetko riešiť na diaľku veľmi
efektívne.

Na pozíciu Art Directora sa k nám vrátil Jofan
Kyselica, ktorý bol okamžitá posila v produkčnej, no
postupne aj v manažérskej časti. Okrem toho sme
zvládli koronakrízu bez extra veľkých personálnych
zásahov a po úspechu v tendri pre Orange sa
budeme výrazne rozširovať, približne o 10 nových
ľudí.

Daniel Bradáč

60+15+205

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 60 %
Social: 15 %
Produkcia: 20 %
Iné - Biznis
konzultácie: 5 %

Počet vyhratých tendrov v roku 2020:
5 – Orange Slovensko, Novartis, Alcon,
TIMM Slovakia, STN Trade
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: odhadom 3 000
Klienti: O2, Harmony, Slovnaft, ZSE,
Generali, Asahi Beer, Baumit, Tesco Mobile,
Bioderma, Niké, Hyundai, Novartis, Alcon,
STOCK, STN Trade
Noví klienti: Orange Slovensko, Novartis,
Alcon, TIMM Slovakia

Kampane:
Domáce: 95 %
Adaptované: 5 %

95+5

Consulting (branding
a employer branding):
50 %
Výkon (komunikácia,
reklama, PR, social
media: 50 %

50+50
20+30+50
100

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 20 %
Social: 30 %
Produkcia: 0 %
Iné – Biznis
konzultácie: 50 %

Kampane:
Domáce: 100 %
Adaptované: 0 %

Najúspešnejší projekt:
CRH

Najúspešnejší projekt:
Foxconn Slovakia

CRH je svetový líder vo výrobe stavebných
materiálov. Celosvetovo zamestnáva viac ako
80 000 ľudí v 3 100 lokáciách. Biely cement
je produkt, ktorý má z hľadiska perspektívy
veľké uplatnenie v Európe pri budovaní smart
cities, v modernej architektúre, pri obnove
pamiatok a aj inde v stavebníctve vďaka
množstvu pozitívnych vlastností.
Pri realizácii tohto projektu sme uplatnili
celé know-how našej agentúry – od brand
consultingu cez analýzu trhu, značiek až
po odporúčanie na vytvorenie subbrandu
a návrh launchu komunikácie v B2B a B2C. A to
všetko s medzinárodným európskym tímom.

Foxconn Slovakia je jedna z najväčších
výrobných fabrík na Slovensku, ktorá
doteraz nevenovala výraznejšiu pozornosť
brandingu a komunikácii. Išlo teda
o komplexné a veľké zadanie, ktoré
presne kopíruje portfólio služieb našej
brandingovej agentúry.

Klient: CRH (Slovensko), a. s.
Termín realizácie: Od mája 2020 –
Zadanie: Repositioning produktového
radu bieleho cementu, ktorý sa vyrába
v slovenskom Rohožníku, pre viacero
európskych krajín.
Cieľ: Repositioning kľúčového produktu
vzhľadom na rozšírenie možností aplikácie
a cieľových skupín
Insight: Pre svoju
jedinečnosť,
perspektívu
a dôležitosť
sme vytvorili
nový subbrand
s positioningom Art of
white.
Riešenie: Brand
feasibility study – nový
positioning, hodnoty,
claim, vizualita a návrh
komunikácie značky
na B2B a B2C.
Výsledky: Launch
2021

Klient: Foxconn Slovakia, s. r. o.
Termín realizácie: Od januára 2020 –
Zadanie: Branding a Employer branding.
Cieľ: Zvýšiť znalosť značky v B2B segmente
a napomôcť tak vytváraniu príležitostí
pre nový biznis. A zároveň komunikáciou
na B2C poziciovať Foxconn ako ideálneho
zamestnávateľa nielen v NR regióne.
Insight: Budúcnosť tvoríme my.
Riešenie: Brand feasibility study – nový
positioning, hodnoty, claim, vizualita
a návrh komunikácie značky na B2B a B2C.
Výsledky: coming soon

Generations Branding Agency
Vlastník: Daniel Bradáč, Eva Bradáčová
CEO: Daniel Bradáč
Kreatívny riaditeľ: Erik Reingraber
Strategický riaditeľ: Daniel Bradáč
Riaditeľ digitálu: –
Finančný riaditeľ: Eva Bradáčová
Iné dôležité pozície v agentúre: každá je
pre nás a našich klientov dôležitá
Počet zamestnancov: rovnaký ako minulý
rok
Spolupracujúce agentúry: 2muse,
Crossline, Protos, Unimedia
Počet absolvovaných tendrov v roku
2019: 4 – CRH, BILLA, Dôvera, Websupport

Počet vyhraných tendrov v roku 2020:
3 – BILLA, CRH, Websupport
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 100
Klienti 2020: CRH (6 krajín), BILLA, ZP
Dôvera, Websupport (SK, CZ, HU), NN
poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko,
Viessmann Slovensko, Cofidis, Unipharma,
Centire, Linkedin Stratégie, Effective Hotel
Management, Foxconn Slovakia
Noví klienti: v roku 2020 – Unipharma,
CRH, Centire, Effective Hotel Management,
Websupport

MADE BY VACULIK
Zuzana Ďurčeková
CEO, MADE BY
VACULIK

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Získanie značky Zlatý Bažant.

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Zmena fungovania v súvislosti s pandémiou,
pričom adaptácia stále trvá.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Na tomto mieste by sme radi poďakovali ľuďom
z Nadácie Markíza. Za komplexnosť, s akou sme
mohli participovať na projekte na pomoc proti
šikane (od definovania problému, prieskumov,
facilitáciu workshopov až po samotnú exekúciu
kampane). Strategický background a táto miera
komplexity určite definuje naše smerovanie.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?
Návrat Adky Šimšíkovej do agentúry na post
Account Directora a zmena pozície nášho Milanka
Bielika na pozíciu Associate Creative Director.

Realizované práce:
360°: 60 %
Digitál: 40 %

60+40
55+15+105
95+5

Podiel prác z hľadiska služieb:

Integrované kampane: 55 %
Offline: 15 %
Online: 10 %
Social: 5 %
Strategické
poradenstvo: 15 %

Kampane:
Domáce: 95 %
Adaptované: 5 %

Najúspešnejší projekt: Komunikácia Zlatý Bažant '73
Priniesť nový pohľad na retro komunikáciu ZB
'73 samo osebe bola pomerne ťažká úloha. A to
sme ešte nevedeli, že tesne pred spustením
budeme riešiť, či to kvôli pandémii vôbec
môžeme spustiť. Aj preto perfektné výsledky,
ktoré kampaň dosiahla, boli pre nás balzam na
dušu. :-)
Klient: Heineken Slovensko, a. s. – brand Zlatý
Bažant
Termín realizácie: marec – apríl, september –
október, november – december
Zadanie: V roku 2019 to vyzeralo tak, že úspech
retro produktu a retro komunikácie narazil
na strop, z ktorého sa dá už len klesať. Preto
sme stáli pred výzvou opätovne naštartovať
rast predaja a výrazne zaujať. Potrebovali
sme odkomunikovať hlavný benefit ZB '73 –
6-týždňové varenie.
Cieľ: Naším biznisovým cieľom bolo zastaviť
pokles predaja v off trade a vrátiť sa predajovo
na úroveň z roku 2018. Teda zvýšiť objem v HL
v off trade o 39 %. Zároveň sme chceli zaujať
komunikačne: v znalosti reklamy poraziť nášho
najväčšieho konkurenta a zvýšiť brand power
index celej značky Zlatý Bažant. Kľúčovým bolo
pre nás priniesť kampaň, ktorá bude výrazná
v online.
Insight: Pri uvažovaní, ako pristúpiť k našej
výzve a získať si opäť komunikáciou srdcia
Slovákov bolo nesmierne dôležité, ako sa
popasujeme so samotným retrom. Rozhodli sme
sa nevracať do minulosti, ale priniesť retro do
súčasnosti. Využili sme česko-slovenský insight
zo socializmu. Trend zo 70. rokov, keď sa všetky
západné hity prespievali (niekedy do 24 hodín
od vydania) s textom, ktorý často ani nedával
zmysel, no perfektne intonačne a melodicky
sedel na zahraničnú skladbu.
Riešenie: Náš copywriter si to vyskúšal
na vlastnej koži a pretextoval hit zo 70.

rokov Rasputin od Boney M. Nebolo to však
také jednoduché: musel pri tom zreteľne
odkomunikovať, že Zlatý Bažant '73 je 6 týždňov
varené pivo. Všetky ingrediencie (vtipný text,
známa melódia a dokonale dobovo autentický
videoklip) spravili svoje a ZO ZLATÉHO BAŽANTA
'73 SA STAL NAOZAJSTNÝ HIT!
Optimistickú a veselú kampaň sme po
dlhých úvahách aj napriek vypuknutiu 1. vlny
pandémie bez zmeny spustili. Nabúrať serióznu
komunikáciu založenú na dodržiavaní opatrení
a spolupatričnosti sa nám potvrdilo ako
správny krok.
Výsledky:
Cieľ vrátiť predaje na úroveň z roku 2018 sa nám
aj napriek pandémii podarilo prekonať o 13 %.
Komunikačne sme nad hlavným konkurentom
vyhrali aj v celkovej znalosti komunikácie
značky (o 8 %), aj v posilnení BRAND POWER
INDEX-u (o 0,5 %). A online? Ten dosiahol naozaj
výborné výsledky. YouTube hero video má
aktuálne 1,7 milióna zhliadnutí a dopozeranosť
na úrovni až 70 %, čo pri 2-minútovom spote je
naozaj veľké číslo. Na Facebooku sme zasiahli
1,1 milióna ľudí (z toho 87 % organicky) a získali
takmer 500 komentárov a 7 800 zdieľaní. Náš
zvučný hit sa stal populárnym aj na Spotify.

Marek Pajtáš
CEO,
MullenLowe GGK

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Zvládnutie situácie spojenej s pandémiou COVID-19.
Zvládli sme to na jednotku. Získali sme 4 nových
klientov, posilnili sme digi kompetencie, prijali
sme nových ľudí a naštartovali nové smerovanie
agentúry v duchu menej pracovať a viac sa baviť
(prácou).

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Najväčšia zmena nastala 13. 3. 2020. Celá agentúra
prešla na home office. V určitej forme trvá až
dodnes. Ukázalo sa, že vieme pracovať efektívne aj
z domu.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Prechádzame na agilnejší spôsob manažovania
projektov. Inšpirovali sme sa metódou SCRUM,
ktorá sa používa v digitálnej brandži.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?
Do našej agentúry sa vrátili naspäť štyria kolegovia
a kolegyne po niekoľkoročnom pôsobení
v konkurenčných agentúrach.

Realizované práce:
360°: 70 %
Digitál: 30 %

MADE BY VACULIK
Founder and owner: Juraj Vaculík
CEO: Zuzana Ďurčeková
Creative director: Peter Ižo
Associate Creative Director: Milan Bielik
Stategic Director: Adam Horecký
Head of Digital: Marek Krištof
Account Director: Ada Šimšíková
CFO: Stella Vodová
Počet zamestnancov: priemerný počet
zamestnancov v roku 2019 = 53,
v roku 2020 = 49.
Spolupracujúce agentúry: –
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 9

MullenLowe GGK

Počet vyhratých tendrov v roku 2020:
3 – Zlatý Bažant, Hubert, KIA (v čase
uzávierky 1 tender ešte nebol uzavretý)
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 4 500
Klienti: Tatra banka, Raiffeisen Bank,
Union, Heineken, Zlatý Bažant, Bradáč,
Beerport, Krušovice, Desperados,
Skypark, Cresco, Slovak Telekom, Hubert,
Nadácia Markíza, Goldbeck, University of
Cambridge, Imperial Tobacco, Dobrý anjel,
VŠMU, .týždeň
Noví klienti: Zlatý Bažant, Hubert,
Nadácia Markíza – Projekt Boj proti šikane,
Goldbeck, KIA

70+30
55+15+2010
55+45

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 55 %
Social: 15 %
Produkcia: 20 %
Iné - Biznis
konzultácie: 10 %

Kampane:
Domáce: 55 %
Adaptované: 45 %

Najúspešnejší projekt: #cestahore
#cestahore bola zriedkavou príležitosťou,
ako podporiť launch modelu prémiovej
značky plnohodnotnou lokálnou aktivitou
imidžového charakteru.

Výsledky:
• všetky zadefinované metriky (impressions,
clicks, views) sme prekročili o niekoľko desiatok
percentuálnych bodov
• v rámci IG Audi Slovensko sa vybraný post s Pil
C stal postom s najvyšším počtom organických
Klient: Audi
Termín realizácie: september – október 2020 interakcií za rok 2020, rovnakú fotku zverejnil
aj Pil C na svojom vlastnom IG a tento post je
Zadanie: Uviesť model Audi A3 na
jeho 2. najúspešnejší za rok 2020 (a mal najvyšší
slovenskom trhu.
počet lajkov)
Ciele: Audi A3 je model vhodný na omladenie
komunikácie značky, čo je súčasťou dlhodobej • do TOP5 na IG Audi Slovensko sa dostal aj ďalší
post z tejto kampane
celosvetovej stratégie. Mali sme teda osloviť
• na YT mali jednotlivé epizódy seriálu viac ako
novú, mladšiu cieľovú skupinu, ktorá doteraz
modely Audi nepovažovala za dostupné ani za 120 000 pozretí, z toho bolo 11,6 % organických;
seriál oslovil najmä mužov vo vekovej skupine
dostatočne sexi.
25 – 34 rokov nasledovaných vekovou skupinou
Insight: Na oslovenie tejto cieľovej skupiny
18 – 24 rokov; toto dokazuje výborné zacielenie
sme si zvolili ambasádora. Mal to byť mladý,
na cieľovú skupinu
ale už úspešný človek, ktorý na sebe pracuje
To ešte nebolo všetko: Práve v čase launchu
a má aj pozitívny vzťah k autám. Rozhodli
Audi A3 sme spustili náš vlastný self promo
sme sa pre spoluprácu s raperom Pil C. Je
projekt MarkeKing: zábavný vedomostný
to najrýchlejší raper v hre. Má silný príbeh,
test (najmä) pre ľudí z reklamy a marketingu.
vzťah k pekným autám a 200K fanbase na
A keďže prvou cenou bolo nové Audi A3 na
Instagrame.
týždeň, poprosili sme rapera Pil C, aby nám
Riešenie: Tak vznikol koncept série
videom pomohol s náborom súťažiacich. Test
piatich online videí #cestahore powered by
Sportback Gang. Uvedomovali sme si, že Audi si nakoniec urobilo takmer 1 200 súťažiacich,
každý priemerne viac ako 3-krát. Potešiteľné je,
A3 necieli iba na mladých úspešných ľudí,
že 53 % z nich bolo z našej brandže.
ale aj na empty nesters nad 50 rokov. Preto
sme rapera Pil C neprezentovali prvoplánovo
ako hviezdu a reprezentanta hudobného
žánru, ktorý nie je pre staršiu cieľovku až
taký atraktívny. Ukázali sme ho najmä ako
človeka, ktorého cesta ide občas aj smerom
dole a ktorý vie, čo je vďačnosť. Silným
momentom bolo, keď Lukáš nakoniec daroval
A3 svojej mame.
Zaujímavosť: V titulkoch každého videa sa
objavil „kód“ A3/395. Vysvetlili sme ho počas
kampane na webe – išlo o výšku mesačného
operatívneho lízingu na tento model. Táto
produktová informácia o financovaní zaznela
aj v paralelne prebiehajúcej produktovej časti
kampane v online a v ATL médiách (TV, OOH).

MullenLowe GGK
Člen siete: MullenLowe Group
Vlastník: Marek Pajtáš, Jozef Červeň,
Katarína Štefániková
CEO: Marek Pajtáš
Kreatívny riaditeľ: Ondro Kořínek
Strategický riaditeľ: Robert Cyprich
Riaditeľ digitálu: (ak existuje, pretože
niekde ano) Michal Žatkuliak
Account Director: Martin Albert
Finančný riaditeľ: Daniela Kyselicová
Iné dôležité pozície v agentúre:
Spolupracujúce agentúry: Panmedia
Western, ecake, 2muse

Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 7
Počet vyhraných tendrov v roku 2020: 5
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: asi 500 hodín
Klienti: Volkswagen, Audi, Seat,
VWFS, Pierre Baguette, Kozí vŕšok,
Knaufinsulation, Bramac, Baumit,
Deťom s rakovinou, YIT.
Noví klienti: Benab, Pravda, Benzinol,
VšZP, Slovenský mliekarenský zväz,
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

PACKY ADVERTISING
Peter Packaň
CEO, PACKY
ADVERTISING

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
V rámci tohtoročnej situácie považujeme za top
udalosť jednoznačne finančnú stabilitu agentúry.
Napriek tomu, že sme stredne veľká agentúra,
dokázali sme si udržať platy a zaobišli sme sa
bez prepúšťania. Navyše sme po celý rok mali
dostatok práce, za čo sme veľmi vďační. Radi
vypracujeme aj tendrovú ponuku pre väčšiu
značku, pokojne nám pošlite zadanie.

Promiseo

Najúspešnejší projekt:
Nestrácajme úsmev a smejme sa očami
Klient: Dr.Max
Termín realizácie: Apríl 2020
Zadanie: Zadaním bolo nakrútenie
osvetového videa, ktoré apeluje na dôležitosť
nosenia rúšok a na dodržiavanie opatrení v
začiatkoch pandémie na Slovensku.
Cieľ: Dodržiavanie opatrení a prilákanie
zákazníkov do siete lekární Dr.Max.
Insight: Imidžové video založené na tvárach
známych herečiek. Spot, ktorý zrozumiteľne
zobrazuje a vysvetľuje opatrenia tak, aby ich
ľudia jednoducho pochopili.
Riešenie: Podarilo sa nám osloviť známe
herečky Zuzanu Kanócz, Dominiku
Morávkovú a Gabrielu Marcinkovú, ktoré sa
stali tvárami tohto spotu.
Výsledky: Vznik úspešného TV spotu.

Najúspešnejší projekt: Čierna – symbol pomoci
Andrea Michajlová
Creative director,
Promiseo

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Obdobie spojené s pandémiou sme sa snažili využiť
naplno a vyťažiť z neho maximum. A tak vzniklo
profesionálne štúdio s veľkým greenscreenom,
podcast sekciou a vymakanou réžiou. Vďaka
všetkým možnostiam dokážeme vytvoriť akékoľvek
virtuálne štúdio, urobiť livestream, nahrať podcast
či vytvoriť parádne video. Produkcie, ktoré sme už
v našom novom štúdiu realizovali, nás uistili v tom,
že táto investícia bola naozaj dobrým krokom.

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?

Pandémia, ktorá zasiahli celý svet, sa prejavila
aj v našom fungovaní. Presunuli sme sa na home
office. Táto situácia nás mnohému naučila, stali
sme sa efektívnejšími a veci, ktoré inokedy trvali
omnoho dlhšie, sme dokázali vybaviť počas
jedného callu. Nastavili sme si rôzne procesy, ktoré
začali platiť zo dňa na deň a zrazu sme zistili, že to,
čo sa kedysi zdalo nemožné, zrazu funguje.

S klientmi, ktorí nie sú z blízkeho okolia,
dokážeme oveľa efektívnejšie komunikovať
prostredníctvom videohovorov.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?

Najväčšia personálna zmena v tomto roku.

PACKY ADVERTISING
Vlastník: Peter Packaň
CEO: Peter Packaň
Kreatívny riaditeľ: Vladimír Nilaš
Strategický riaditeľ: Róbert Tóth
Riaditeľ digitálu: Simona Kullová
Account Director: Viktória Považanová
Finančný riaditeľ: Katarína Darilová
Počet zamestnancov: 10
Spolupracujúce agentúry: Idea Element
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 6

Realizované práce:
360°: 25 %
Digitál: 75 %

25+75

komu je zbierka Biela pastelka určená
a čo vlastne Biela pastelka je. A tak sa
ústredným motívom stala čierna farba ako
symbol nevidiacich a biela pastelka, ktorá
reprezentovala samotnú zbierku. Čierna
farba dominovala aj vo videu, kde sme v prvej
polovici odvážne stavili iba na voiceover,
pretože sme chceli, aby sa ľudia pokúsili vžiť
do kože nevidiaceho. Nasledoval A/B test
nielen kreatív, ale aj samotných cieľových
skupín a, samozrejme, dôležitú úlohu v tom
zohrali aj samotní influenceri.
Výsledky: • zvýšenie počtu SMS o 126 %,
• pokles ceny za jednu SMS o 55 %
• zbierka v uliciach sa priblížila
minuloročnému výnosu

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?

Tento rok sme začali nakrúcať oveľa viac
videospotov a TV spotov. Získali sme mnoho
nových cenných skúseností vzhľadom na
videoprodukcie od písania scenárov cez tvorenie
storyboardov, animatikov až po samotné
nakrúcanie a postprodukciu.

Oveľa viac sa ako agentúra zameriavame na
online komunikáciu. Začali sme sa aj aktívnejšie
vzdelávať a pravidelne absolvujeme tímové
školenia k rôznym témam.

Klient: Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, zbierka Biela pastelka
Termín realizácie: 15. 7. – 30. 9. 2020
Zadanie: Keďže rok 2020 sa niesol v znamení
COVID-19, situácia verejným zbierkam vôbec
nepriala. Nevedeli sme, či bude možné
zbierať peniaze v uliciach, a tak hlavným
zadaním bol zber SMS. Sekundárne sme však
mali pripraviť aj kampaň, ktorá by vyzývala
ľudí, aby prispeli v uliciach (ak to bude možné
a situácia nám to dovolí).
Cieľ: Prekročiť minuloročný SMS výnos
Insight: Je ťažké vžiť sa do kože človeka
obzvlášť, ak sme sa nikdy neocitli v podobnej
situácii. A tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime
situáciu nasimulovať a hrať sa s čiernou
farbou a so zvukmi.
Riešenie: Ľuďom sme sa rozhodli ukázať
„NIČ“. Potrebovali sme, aby naozaj vedeli,

55+25+20

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 55 %
Social: 25 %
Produkcia: 20 %

Počet vyhraných tendrov v roku 2020: 4
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 850
Klienti: Mitická, Sport1, Sport2, Dr.Max,
Chateau Grand Bari, Imuna Pharm,
Sedlačko&Partners, AMC, Gas Familia,
Liget, Deva, NiKA, Slovenský zväz ľadového
hokeja, Mc.Carter, JLL
Noví klienti: SZH, Tipos extraliga, Movino,
Sedooz, Vanapo

Kampane:
Domáce: 100 %
Adaptované: 0 %

100

Tento rok sme aj aktivity, ktoré by sa za iných
okolností riešili offline, presunuli do online sveta.
Vďaka nášmu profesionálnemu štúdiu sme dokázali
zabezpečiť Deň otvorených dverí na univerzite
či valné zhromaždenie. Pred rokom to znelo
nepredstaviteľne, no dnes bol z toho skvelý event
s množstvom sledujúcich. Samozrejme, pokiaľ ide
o novinky, tak tie sledujeme neustále a klientom sa
ich snažíme hneď ponúkať, aby boli medzi prvými,
ktorí ich použijú. A v neposlednom rade sme
investovali čas do tvorby AR filtrov, ktoré sa tešia
čoraz väčšej obľube a sú pre nás vždy výzvou.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?
Dlhodobo sa snažíme udržiavať stabilný kolektív.
Vynakladáme veľké úsilie, aby sa ľudia vo firme
naozaj cítili dobre a nechodili do práce len preto, že
musia. A práve vďaka tomu máme nízku fluktuáciu
a tím ľudí, ktorý sa posúva vpred a klientom ponúka
čoraz lepšie riešenia.

Realizované práce:
360°: 12 %
Digitál: 88 %

12+88

Promiseo
Vlastník: Peter Šoltés
CEO: Peter Šoltés
Kreatívny riaditeľ: Andrea Michajlová
Strategický riaditeľ: Simona Lastovecká
Riaditeľ digitálu: Martin Kušnír
Account Director: Tomáš Šmelko
Počet zamestnancov: 30, nárast o 10 %
Spolupracujúce agentúry: Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 10
Počet vyhratých tendrov v roku
2020: Deutsche Telekom IT Solutions

25+40+305

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 25 %
Social: 40 %
Produkcia: 30 %
Iné - Biznis
konzultácie: 5 %

Slovakia, Visit Košice, Slovenská mliečna
manufaktúra, 4F, Štátne divadlo Košice,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 1 000 hodín
Klienti: Letisko Košice, innogy,
Hospodárske noviny, Decathlon, Estilofina,
iwatt, HC Košice
Noví klienti: Villa Betula, Elcom, Art Film
Fest, Payout, Zelená stavba, CARMEUSE,
Antónia Mačingová

Kampane:
Domáce: 100 %
Adaptované: 0 %

100

Róbert Slovák
a jeho priatelia
Róbert Slovák
zakladateľ
Róbert Slovák
a jeho priatelia

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Veľmi nás potešila výhra v tendri značky Lidl,
kde sa venujeme témam Employer Brandingu
a takisto možnosť pripraviť pre Bratislavčanky
a Bratislavčanov veľmi dôležitú kampaň v rámci
sčítania obyvateľov, ktoré nás čaká začiatkom
roku 2021.

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Presťahovali sme sa do väčších a slnečnejších
priestorov v centre mesta, máme podzemnú
garáž s autovýťahom – čo je trochu aj scary, aj
cool zároveň a dali sme si na mieru vyrobiť bar.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Nebude asi prekvapivé, že priestory našej
agentúry väčšinu roku 2020 zívali prázdnotou
a my sme prevažne pracovali z domu. V časoch,
keď to pandémia a pán Mikas dovolili, sme sa
podľa dohodnutého rozvrhu striedali v práci
rozdelení na dva tímy.

Realizované práce:
360°: 50 %
Digitál: 50 %

50+50
60+20+10
100

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 60 %
Social: 20 %
Produkcia: 10 %
Iné - biznis
konzultácie: 10 %

Kampane:
Domáce: 100 %
Adaptované: 0 %

Najúspešnejší projekt: Immortal Truth
Udalosť, ktorá navždy zmenila nielen politickú
mapu Slovenska, ale aj pohla tisíckami
Slovákov a Sloveniek a vyústila do najväčšej
očisty slovenskej politiky od roku 1989, si
zaslúžila náležité spracovanie. Projekt sme
pripravovali na Slovensku a realizovali v Bruseli.
Pozostával nielen z logisticky náročných
operácií a kombinoval niekoľko žánrov a médií
– socha, dokumentárne filmy, event či špeciálne
outdoorové riešenie –, čím nároky na našu
prácu posunul za hranice bežnej reklamy.
Klient: European Conservatives and
Reformists Group, Group of the European
People’s Party
Termín realizácie: február 2020
Zadanie: S nápadom usporiadať spomienkovú
akciu prišla europoslankyňa Lucia Ďuriš
Nicholsonová a jej kolega David Casa
z Malty. Aj táto ostrovná krajina si prešla
niečím podobným, ako my. Na jeseň 2017
otriasla obyvateľmi správa o násilnej smrti
investigatívnej novinárky Daphne Caruany
Galizie, ktorá odhaľovala korupciu politikov.
Nasledovali masové protesty verejnosti,
odstúpenie vlády a vyšetrovanie, ktoré sa
dotýka najvyšších politických špičiek.
Cieľ: Cieľom kampane nebolo len uctiť si
obete. Event mal upozorniť na náročnú
prácu novinárov, ktorí za svoju prácu čelia
vyhrážkam, účelovým trestným stíhaniam
a smrteľným hrozbám. Asi je zbytočné dodávať,
že odhaľovanie pravdy je zvlášť rizikové vtedy,
keď je rétorika politikov namierená proti
médiám.
Insight: Odo dňa, v ktorom sme sa dozvedeli
o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, po
spomienkový event v Europarlamente uplynuli
dva roky. Čas je silné anestetikum. Zároveň
platí, že na niektoré veci sa zabudnúť nedá a najmä nesmie. A práve to bol hlavný zmysel

podujatia Immortal Truth. Pietne zhromaždenie
na pamiatku Daphne Caruany Galizie, Jána
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej
sa konalo 16. februára v budove Európskeho
parlamentu v Bruseli. Zúčastnili sa ho príbuzní
zavraždených obetí, politici a úradníci
europarlamentu, ale aj náhodní hostia.
Riešenie: Počas spomienkového eventu
bol v priestoroch Europarlamentu odhalený
pamätník, ktorý stvárnil mladý slovenský
umelec Martin Mjartan. Na podujatí sa
konala aj premiéra dvoch krátkych videí
o Daphne Caruane Galizii a Jánovi Kuciakovi.
Dokumenty boli o pár dní neskôr premietnuté
aj na na veľkom spomienkovom zhromaždení
v Bratislave. Bodkou za kampaňou bol
neónový nápis Immortal Truth, ktorý sa
objavil na priečelí domu medzi Úradom vlády
a prezidentským palácom.
Výsledky: O evente a odhalení pamätníka
informovali mnohé slovenské ale aj zahraničné
médiá. Európsky parlament vyjadril
hlboké znepokojenie nad stavom slobody
médií v Európskej únii a odsúdil násilie,
prenasledovanie a nátlak, ktorým čelia novinári
v členských štátoch EÚ.

Rasťo Bahurinský
CEO, This is Locco

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Vždy keď bilancujeme ukončený rok, povieme si, čo
sme mohli urobiť lepšie a čo, naopak, dopadlo nad
naše očakávania. Stanovíme si plán na nasledujúci
rok a robíme všetko pre to, aby sme ho minimálne
naplnili. Na konci minulého roka pri plánovaní 2020
nikomu nenapadlo, že veľkú časť roka strávime
mimo officeu a že spoločnosť bude prechádzať
takým náročným testom. Takže TOP udalosťou roka
2020 je to, že sme tento rok 2020 dali tak, ako sme
ho dali. Získali sme TOP zadávateľov, posilnili sme
náš TOP tím a dosahujeme zatiaľ naše TOP čísla.
Takže napriek všetkému bol rok 2020 pre nás TOP.

Najúspešnejší projekt: Bejby Blue
Ide o našu najinovatívnejšiu a najrozsiahlejšiu
kampaň tohto roka. Podarilo sa nám vytvoriť
digitálneho človeka úplne od nuly a úspešne
ho dostať do kultúry mladých.
Klient: Tatra banka
Termín realizácie: apríl – nov. 2020
Zadanie: pripraviť ďalší ročník študentskej
akvizičnej kampane Tatra Academy.
Cieľ: 20 000 otvorených účtov
Insight: Mladí žijú čoraz viac digitálne.
V digitále si hľadajú kamarátov, koníčky,
nakupujú, vzdelávajú sa... a prejavujú
svoju osobnosť. Sami sú teda do istej miery
digitálne osobnosti.
Riešenie: Pre najinovatívnejšiu digitálnu
banku sveta sme vytvorili prvú digitálnu
osobnosť v strednej Európe. Zrodila sa
Bejby Blue. Tá počas polročnej kampane

mladým odkrývala možnosti online sveta,
motivovala ich svojou hudobnou kariérou,
riešila zodpovedné témy ako ekológiu, online
bezpečnosť, self love, ukazovala nové kariéry
napríklad v gamingu alebo na TikToku.
Jej virtuálny život mal veľký úspech
a vytvorila si vernú základňu fanúšikov,
s ktorými pravidelne komunikuje.
Komunikáciou naprieč všetkými digitálnymi
kanálmi sa jej podarilo úspešne preniknúť do
mladej kultúry, účinkovala v 2 videoklipoch,
priniesla vlastný merch či moderovala
Refresher.
Výsledky: 8 000+ followers.
Engagement na úrovni vyše 20 %
Státisíce organických views na hudobných
klipoch.
Obchodné ciele splnené.

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Po krátkej odmlke sme sa opäť vrátili k bankovému
sektoru vďaka klientom Tatra banka a Raiffesien
bank a do nášho portfólia pribudol jeden
z najväčších zadávateľov reklamy na Slovensku,
spoločnosť Kaufland, čo rozhodneme považujeme
za významnú zmenu.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Začali sme sa viac sústreďovať na inhouse
produkciu menších vecí, jednoduchšie
fotoprodukcie, videoprodukcie a animácie.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?

Róbert Slovák a jeho priatelia
Člen siete: nie
Vlastník: Róbert Slovák
Kreatívny riaditeľ: Róbert Slovák
Strategický riaditeľ: Romana Umrianová
Project Manager: Kristína Krištúfková,
Miroslav Nádobrý
Finančný riaditeľ: Kristína Kočalková
Iné dôležité pozície v agentúre:
Art Director: Martin Szabó, Lucia
Čermáková
Copywriter: Silvia Gašparcová
Počet zamestnancov: náš tím sa posilnil
o Art Directorku, Project Managerku
a Project Managera

THIS IS LOCCO

Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 3
Počet vyhraných tendrov v roku 2020:
Lidl Slovenská republika, Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 195 hodín
Klienti: Zvolenská mliekareň, European
Conservatives and Reformists Group,
Bublina, Eating Disorder Institute Slovakia
Noví klienti: Lidl Slovenská republika,
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava, DIVAS drink INTERNATIONAL,
BLINDSPOT, Asociácia Bratislava v pohybe,
Aliancia žien – Cesta späť, Obedy pre
seniorov

Každý nový člen je pre nás veľkou zmenou,
takže toto sú naše nové najväčšie posily:
Majka Prisenžňáková a Michal Ružica (account
management), Veronika Liďáková (online media),
Juraj Sapara, Katia Evdokimova a Matej Rybár
(art direction), Michal Roháček a Kamil Bielik
(copywriting).

THIS IS LOCCO
Vlastník: Tomáš Rosputinský, Ivan Dvoran,
Rasťo Bahurinský, Juraj Kováč, SORIA, a. s.
CEO: Rasťo Bahurinský
Kreatívny riaditeľ: Juraj Kováč
Strategický riaditeľ: –
Riaditeľ digitálu: Daniel Vachuna
Account Director: –
Finančný riaditeľ: Ján Rosputinský
Iné dôležité pozície v agentúre: Martin
„Larry“ Jaňák (Art Team leader)
Počet zamestnancov: 22 (nárast + 4 ľudia)
Spolupracujúce agentúry: –
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 7

Realizované práce:
Online: 60 %
Offline: 40 %

60+40

70+20+5

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 70 %
Social: 20 %
Produkcia: 5 %
Iné: 5 %

Počet vyhraných tendrov v roku 2020:
5 – Tatra banka, Raiffeisen bank, Kaufland,
Cresco, Plustelka
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 930
Klienti: Kaufland, Tatra banka, Hyundai,
Towercom, Raiffeisen bank, Bory Mall,
Siemens, OMV, Penta Real Estate, Vitana,
Liptov, Bambino, Lokálka, Zlatá studňa,
Cresco, Cesta von, Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku, Pontis, Amnesty
International
Noví klienti: Kaufland, Tatra banka,
Raiffeisen bank, Cresco, Plustelka

Kampane:
Domáce: 70 %
Adaptované: 30 %

70+30

TRIAD

Najúspešnejší projekt: Martinus – Kúp mi knihu
Maru Mitlíková
Executive Director,
TRIAD

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Pandémia nám pomohla utriasť si priority,
pripomenula nám, aké je super používať aj
v kreatívnej agentúre agilné prístupy a byť tak
extrémne pohotoví a nápomocní klientom. Zároveň
je to perfektná pôda pre talenty, ktoré sa tak ukázali
naplno. Práve talent a šikovnosť predurčili viacerých
mojich kolegov na zmenu pozície, čo sa dodnes
ukazuje ako to najlepšie, čo sa mohlo stať.

Klient: Martinus
Termín realizácie: November – december
2020
Zadanie: Pokračovať v brandbuildingu
Martinusu a urobiť z neho prvú voľbu
v predvianočnom období, ktoré je pre
kníhkupectvá kľúčové.
Cieľ: Posilnenie atribútu Top of Mind.
Insight: Kniha je ten najlepší darček pod
stromček.
Riešenie: Riešením sa stala notoricky
známa skladba, ktorá dokonale opisuje
insight, že kniha pod stromčekom

nikdy nesklame, a zároveň apeluje na
spotrebiteľov tým najjasnejším call to
action, aký len môže byť – kúp mi knihu.
Skladba dostala skvelý súčasný synth
sound a la Stranger Things, o rovnako
skvelý obraz sa postaral Jonáš Karásek
a v spote si zahral aj sám Meki. Kampaň
je nasadená v TV, OOH, printoch, rádiu a,
samozrejme, online. Klobúk dole aj pred
klientom, s tímom Martinusu je radosť
spolutvoriť!
Výsledky: Kampaň ešte prebieha, takže sa
na ne tešíme.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?

360°: 45 %
Digitál: 55 %

45+55

Executive Creative Director,
Wiktor Leo Burnett

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Z pohľadu kreativity je to určite výsledok
Zlatého klinca. Po štyroch rokoch sa nám opäť
podarilo uchmatnúť si titul „Agentúra Zlatého
klinca“, čo vďaka silnej konkurencii každý rok
vôbec nie je jednoduché. Klince a nominácie
sme pritom nezískali za jeden či dva vydarené
projekty. Bolo ich dokopy 12 až pre 9 klientov.
Rovnako sa teším z toho, ako sa na Klinci darilo
aj našej blízkej agentúre Socialists. Čoraz viac
sa ukazuje, ako dôležité je dnes mať okolo seba
šikovných ľudí z rôznych odvetví, ktorí sú machri
v tom, čomu sa venujú. Nám to tak funguje
s ľuďmi so Starmedie a Socialists.

Account Director a porotca
súťaže EFFIE Slovakia,
Wiktor Leo Burnett

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Pružný digitálny workflow model, ktorým sa dá
reagovať na rýchle zmeny situácie. Tento model má
riziká v tom, že umožňuje človeku naložiť si oveľa
viac, ako je to bežné, a že chýba osobný kontakt. To
bolo cítiť po prvej vlne. Ale keď sa digitálny model
vyladí do hybridného, tak sa stáva viac obľúbeným
a môže sa stať novým štandardom.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?

Realizované práce:

Peter Kačenka

Milan Sitárik

Počas pandémie sme pre klientov zostavili takzvané
krízové tímy, ktoré boli pripravené okamžite reagovať
na situácie, s ktorými sa značky pasovali. Vytvorili
sme gameplan pre tzv. new normal, zhrnuli naše
odporúčania a inšpirácie na to, ako môžu značky
relevantne reagovať v „dobe koronovej“ a zverejnili
to pre všetkých. Radili sme klientom aj neklientom,
poskytovali konzultácie tak marketingové, ako aj
biznisové – vďaka spolupráci s našou sesterskou
konzultačnou firmou Pros&Cons.

Naše agentúrne tímy prešli transformáciou a dnes
majú nielen nové identity, no jeden z nich aj nového
kreatívneho riaditeľa, šikovného a vnímavého
Matúša Hlibokého. Tým, že sa čoraz viac prehlbuje
efektivita integrácie, sme tento rok kreatívne
výstupy takmer vždy nielen odovzdávali, ale ich aj
nasadili v médiách, ktoré sme predtým starostlivo
naplánovali a priebežne ad hoc optimalizovali. Po
rokoch tak u nás vzniká mediálny tím pod vedením
nášho dlhoročného stratéga Jančiho Papača.
Peter Baslík, ktorého práce na celom trhu vynikajú
úrovňou exekúcie, craftu a kvality art direction,
sa stal úplne prvým Head of Art v histórii našej
agentúry a naša práca tak opäť poskočila o level
vyššie. A úplne najčerstvejšou zmenou je naša nová
kolegyňa Zuzana Marečková, z čoho mám obrovskú
radosť. Z pozície Talent & Business Partner nám bude
Zuzana pomáhať rozvíjať tie dve najcennejšie veci,
ktoré máme – naši ľudia a naša práca. A vlastne ešte
chystáme jeden projekt, ale to prezradíme neskôr :).

Wiktor Leo Burnett

TRIAD
Člen siete: Nezávislá
Vlastník: Marek Mrázik, Jaro Zacko, Martin
Woska
CEO: Maru Mitlíková
Kreatívny riaditeľ: Vlado Kurek, Matúš
Hliboký
Strategický riaditeľ: Martin Woska
Riaditeľ digitálu: neexistuje :D
Account Director: Zuzana Tvarošková,
Petra Papajová
Finančný riaditeľ: Kveta Pačová
Iné dôležité pozície v agentúre: Head of
Art – Peter Baslík, Talent & Business Partner
– Zuzana Marečková
Počet zamestnancov: 44, približne rovnaký
počet zamestnancov ako v 2019

30+30+10

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 30 %
Social: 30 %
Produkcia: 30 %
Iné - biznis
konzultácie: 10 %

Spolupracujúce agentúry: Oliver, TRIAD
Praha
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 17
Počet vyhratých tendrov v roku 2020:
Vinea, Garden Gourmet, Birell, OVKO,
Novartis, Región Banská Štiavnica, Nadácia
Pontis
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2020: 2 600 hodín
Klienti: VÚB, O2, Uniqa, Tatratea, Martinus,
Vinea, Garden Gourmet, Plzeňský Prazdroj,
YIT
Noví klienti: Martinus, Garden Gourmet,
OVKO, Birell, Novartis

Kampane:
Domáce: 90 %
Adaptované: 10 %

90+10

Richard Hanzlík
Head of Operation,
Wiktor Leo Burnett

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní priniesla
agentúra v tomto roku?
Prechod na New Operation model začínajúci
zjednotením procesov v jednotlivých agentúrach
skupiny Kreator, rozhodnutie sa pre Office 365 od
Microsoftu a outsourcovaná IT spolupráca s firmou
EXE a ich produkt „IT ako služba“.
Druhým hajlajtom roka bol a stále je prechod
na riešenie Office365. Cieľom je, aby sme vďaka
nim mohli ešte efektívnejšie spolupracovať, či už
interne, medzi agentúrami alebo s klientmi.

Realizované práce:
360°: 60 %
Digitál: 40 %

60+40

Najúspešnejší projekt: Hrášková polievka
Kampaň Hrášková polievka na podporu
prevencie rakoviny prsníka patrí tento
rok medzi najoceňovanejšie práce nielen
v súťažiach kreativity, ale aj efektivity. Po
úspechu na Zlatom klinci, kde práca získala
zlato v kategórii PR, Media a tiež v kráľovskej
kategórii Kampaň, vyhrala Hrášková polievka aj
ocenenie najefektívnejšej kampane v kategórii
Small Budget v súťaži Effie Slovensko.
Práca rovnako bodovala aj v zahraničí, kde
si odniesla bronz v kategórii Media zo súťaže
Eurobest a shortlist z Euro Effie v kategórii
Positive Change.
Klient: Lidl Slovensko a Ministerstvo
zdravotníctva SR
Termín realizácie: 5. september 2019
– 19. november 2019
Zadanie: Až 4 z 5 Sloveniek vynechávajú
pravidelné mamografické vyšetrenie, čo
každoročne vedie k stovkám zbytočných
úmrtí. Z dôvodu nízkeho záujmu o prevenciu,
Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo rok 2019
za Rok prevencie. Našou úlohou bolo otvoriť
tému prevencie a zvýšiť povedomie o dôležitosti
pravidelného mamografického vyšetrenia.
Cieľ: Kampaňou zasiahnuť polovicu žien vo
veku od 40 do 69 rokov na Slovensku, teda našu
primárnu cieľovú skupinu. Znamená to doručiť
správu o dôležitosti mamografických vyšetrení
567 940 ženám.
Insight: 5 mm = HRÁŠOK
Mamografia je jediná diagnostická metóda,
ktorá vie zachytiť onkologické ochorenie
prsníka už vo veľmi včasnom štádiu. Vysoko

citlivý prístroj dokáže odhaliť aj celkom malé
5-milimetrové nálezy, ktoré sa nedajú odhaliť
inak ako pomocou mamografie.
V kampani sme preto zaviedli veľmi konkrétny
symbol. Hrášok. Guľôčka hrášku predstavuje
približnú veľkosť nádoru, ktorý si žena sama
nenahmatá a nemusí byť viditeľný ani na sone.
Riešenie: Najčastejšou výhovorkou, prečo
ženy vynechávajú mamografické vyšetrenie, je
nedostatok času. Preto sme vytvorili unikátny
kampaňový nosič, hráškovú polievku, ktorá
informuje o dôležitosti preventívnej mamografie
a jej rýchla príprava zároveň pomáha ženám
získať viac času na vyšetrenie. Polievku sme
umiestnili do predaja v reťazci Lidl, čiže tam, kde
sa cieľovka vo veľkej miere vyskytuje.
Výsledky: Kampaň vzbudila záujem médií
a zasiahla 76 % žien ohrozených rakovinou
prsníka. Pri mediálnej investícii iba 5 982 eur sme
vygenerovali earned media v hodnote 603 172
eur. Vyzbierali sme peniaze na liečbu rakoviny
prsníka a pomohli dostať najvyšší počet žien
od roku 2009 na mamografické vyšetrenie.

Wiktor Leo Burnett
Člen siete: Leo Burnett Worldwide /
Publicis Groupe
CEO: Peter Kontra
Executive Creative Director: Peter
Kačenka
Creative Director: Štefan Andrejco, Martin
Keder, Martin Motáček
Strategy Director: Vladimír Lefík
Associate Strategy Director: Dominika
Múdra
Account Director: Milan Sitárik, Lucia
Grancová, Eva Kučerová
Head of Operation: Richard Hanzlík

75+10+5

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 75 %
Social: 10 %
Produkcia: 10 %
Iné – Biznis
konzultácie: 5 %

Group Financial Director: Ján Černek
Spolupracujúce agentúry: Data Science,
Leopard Production, Socialists, Starmedia
Klienti: 365.bank, Across Private
Investments, Ahoj©, Budiš, Eduscho, exe,
Fusakle, Generali, Heineken (Corgoň),
HB Reavis, Hockey Slovakia, Chateau
Topolčianky, innogy/VSE, Institut
Esthederm, Immocap, LIDL, Orange,
Poštová Banka, Satur, SD Pharma, ŠKODA,
Sedita, Zinc Euro

Kampane:
Domáce: 90 %
Adaptované: 10 %

90+10

Work&Hugs

Zaraguza

Najúspešnejší projekt: Nový Ružinov

Martin Vereš
CEO, Work&Hugs

Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v tomto roku?
Kampaňové riešenia a exekúcie za hranicami
Slovenska (Česko, Maďarsko, Poľsko).

Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra
prešla v tomto roku?
Kompletná digitalizácia agentúrnych procesov,
rýchle adaptovanie na dobu homeofficeovú.

Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní
priniesla agentúra v tomto roku?
Vzhľadom na tohtoročnú špecifickú situáciu,
v ktorej sa všetci nachádzame, ešte viac pociťujeme
dopyt po službách presahujúcich bežné zadania
reklamných agentúr.
V oveľa väčšej miere sa pozeráme komplexne na
biznis model klientov a prinášame riešenia, ktoré
vieme pretaviť v úspešné realizácie cez rôzne
kampane.

Najväčšia personálna zmena v tomto roku?
Náš stabilný tím doplnila na pozícii digital
špecialistu Tina Rusňáková, ktorá k nám prináša
aplikovanie najnovších trendov z oblasti digitálnej
a social komunikácie.

Podarilo sa nám úspešne nastaviť
marketingové a komunikačné procesy
v rámci viacerých partnerov zodpovedných
za predaj projektu a dosiahli sme vynikajúce
výsledky efektívnou alokáciou výdavkov do
kampane.
Klient: CZ Slovakia, a. s.
Termín realizácie: máj
2020 – trvá
Zadanie: Návrh a exekúcia
komunikačnej kampane
novej etapy rezidenčného
projektu Nový Ružinov.
Cieľ: Cieľom komunikačnej
stratégie je priblížiť ľuďom,
aké je v skutočnosti bývanie
v Novom Ružinove.
Insight: Lokálny trh
komunikácie real estate
projektov je presýtený
ideami a vizuálmi, ktoré sú
na prvý pohľad neodlíšiteľné.
Sústredili sme sa preto na to,
čo je podstatné. Pri kupovaní
nehnuteľnosti ľudia riešia
fakty, a to v podobe čísel
a dát (financie/rozmery/
rozloha/poloha/dostupnosť),
ktoré sú rozhodujúce pre
výber ich budúceho bývania.
Riešenie: Komunikujme
fakty o výhodnom bývaní
v Novom Ružinove. Využime
kreatívnym vizuálnym

Najúspešnejší projekt:
30. výročie Nežnej revolúcie. Sloboda je v tebe

spracované reálne čísla, cez ktoré ukážeme
skutočné benefity bývania.

Anna Dzurjaníková

Výsledky: Niekoľkonásobné prekročenia
nastaveného cieľa v počte predaných/
rezervovaných bytov po prvom mesiaci
kampane.

40% BÝVANIE
60% ZELEŇ
100% NOVÝ
RUŽINOV

WWW.NOVYRUZINOV.SK

CEO, Zaraguza

Agentúra prešla v tomto roku najväčšou
personálnou zmenou, keď z pozície CEO odišiel
Martin Blaško. Na jeho miesto nastúpila Anna
Dzurjaníková.

Rozhodli sme sa ho nominovať, pretože
spĺňa všetky požiadavky na modernú
reklamnú kampaň. Je to moderný, aktuálny
a sociálne zodpovedný projekt na mladú
cieľovú skupinu, ktorý poukazoval nielen
na dôležitosť osobnej slobody, ale aj na
slobodu finančnú. Navyše v nie celkom
bežnej, na Slovensku, výtvarnej exekúcii.
Klient: SLSP
Termín realizácie: 13. 11. 2019 –
– 15. 12. 2019
Zadanie: Pri príležitosti 30. výročia Nežnej
revolúcie chcela SLSP ako inovatívny
a zodpovedný líder vzbudiť u mladých ľudí
zvedavosť a premýšľanie o hodnote slobody,
ale aj peňazí.
Cieľ: 1. Posilniť vnímanie banky ako značky,
ktorá je pre mladých
2.Otváranie účtov pre mladých
Insight: 53 % mladých si myslí, že sloboda je
aj ťaživá – majú toľko možností, čo urobiť so
svojím životom, že nevedia, čo si vybrať.

Riešenie: Urobili sme najväčší prieskum
o slobode a peniazoch medzi mladými, na
základe ktorého sme vytvorili unikátnu
typológiu 11 rôznych skupín mladých
Slovákov. Jednotlivé typy sme definovali
kreatívnymi názvami, charakteristikami
a vizuálnym kódom. Kľúčovým médiom
kampane bol interaktívny test slobody, kde
sa mohli ľudia otestovať, zistiť svoje slabé
a silné stránky a získať praktické tipy na
zlepšenie svojej finančnej slobody
Výsledky:
• 70 105 vyplnených testov
(cieľ prekonaný o 20 %)
• 40-percentný nárast predaja účtov pre
mladých v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka
• Viac ako 115 000 unikátnych návštevníkov
webu (cieľ prekonaný o 35 %)
• Hlavné video na YouTube dosiahlo 350 000
pozretí s dopozerateľnosťou 48 % pri dĺžke
90 s (Benchmark pre 30 s videá je 40 %)

Radosť žiť

Work&Hugs
Člen siete: –
Vlastník: Martin Vereš, Simona Bubánová,
Jordan Nikov, Andrej Krátky
CEO: Martin Vereš
Kreatívny riaditeľ: Jordan Nikov
Strategický riaditeľ: –
Riaditeľ digitálu: –
Account Director: Lucia Ľuptáková
Počet zamestnancov: 12
Spolupracujúce agentúry: Panmedia
Western

Realizované práce:
Online: 50 %
Offline: 50 %

50+50

50+20+10

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 50 %
Social: 20 %
Produkcia: 10 %
Iné – Biznis
konzultácie: 20 %

Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 8
Počet vyhratých tendrov v roku 2020: 4
Počet hodín investovaných do tendrov
v roku 2019/2020: 800
Klienti: SOŠV, Roche, Globsec, Sushitime,
Primestar Hotels, Pelikan, FPD, Italmarket
Slovakia
Noví klienti: Up smart investment,
International Visegrad Fund, CZ Slovakia,
Abbvie, Across

Kampane:
Domáce: 100 %
Adaptované: 0 %

100

Podiel prác z hľadiska služieb:

45+20+1015
100

Integrované kampane: 45 %
Online kampane: 20 %
Offline kampane: 10 %
Social Media: 10 %
Mediálny nákup: 15 %

Kampane:
Domáce: 100 %
Adaptované: 0 %

Zaraguza
Člen siete: nie
Vlastník: Communication Group, Michal
Pastier
CEO: Anna Dzurjaníková
Kreatívny riaditeľ: Michal Pastier
Media & Data Director: Pavol Krutý
Creative Team Leader: Milan Malý, Martin
Ondrušek
Account Team Leader: Jaroslava
Huljaková, Marek Kabát

Počet zamestnancov: 34
Počet absolvovaných tendrov v roku
2020: 3
Počet vyhraných tendrov v roku 2020: 0
Klienti: Slovenská sporiteľňa, Orange
Slovensko, ZSE, Popradská káva, Radenska
– ORA, Rajec, Primalex, Rajo
Noví klienti: Pomoc obetiam násilia, o. z.

Vizitky
SMART

ONLINE

EKOLÓGIA

STREAMING

AUTENTICITA

SOCIÁLNE SIETE

5G DISTRIBÚCIA

OFFLINE DÁTA

PODCASTY OBSAH

TLAK RÝCHLOSŤ

UMELÁ INTELIGENCIA

VIRTUÁLNA REALITA

DIGITALIZÁCIA EFEKTIVITA
SMART KRÍZA OCHLADENIE
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
ZÁKAZNÍCKA SKÚSENOSŤ
ROZPOČTY KREATIVITA NÁPAD
LOKÁLNOSŤ TECHNOLÓGIE MARKETING

REALITY CHECK
VIDEO ON DEMAND
GLOBÁLNI HRÁČI
MONETIZÁCIA, ĽUDIA
HLASOVÉ VYHĽADÁVANIE
ŠPECIALIZÁCIE CIELENIE

TRENDY 2020
Netflix na Slovensku

február 2020
cena: 4,99 €
www.strategie.sk

tenká hranica

Medzi inšpiráciou
a kopírovaníM
v reklaMe

kto bude víťaz a kto
porazený
StreaMingovej
vojny

marec 2020
cena: 4,99 €
www.strategie.sk

podcaSty
ich poteNciál
v bizNiSe

Silvia Majeská

programová riaditeľka Markízy

a ich plány na tento rok

veľký
prieSkuM

odborný mesačník
o marketingu,
reklame a médiách

máj 2020
cena: 4,99 €
www.strategie.sk

PRioRity
autičkáRov:

efektivita,
lokálne Médiá,
ale aj nový SPotRebiteľ

čo NáS čaká

videoobSah
na webe
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eventový

ako Sa darí autoMobilkáM Na

VojnoVý StaV bez Vojny

reputačNý MaNažMeNt

Zastavené kamPane ZodPovedná komunikácia
extrémny Záujem o sPravodajstvo

Nie je MarketiNg aNi pr

PrVý MeSiac PandéMie:
eistot
Lockdown Panika neistota
eistota

Boom e-commerce Presun do onLinu Home office

online
onlive
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PR agentúRy
odborný mesačník
o marketingu,
reklame a médiách

koroNavíruS
zaSiahol

iNStagraMe?

také boli kaMpane politikov do parlaMentu

apríl 2020
cena: 4,99 €
www.strategie.sk
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drzé a bez Stratégie
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MS200000

+

špecializovaná
príloha

digitálne
agentúry

top zadávatelia
2019
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august 2018
cena: 4,99 €
www.strategie.sk
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JEDINÝ MESAČNÍK O MARKETINGU, REKLAME A MÉDIÁCH

ročné
predplat
né

59,88 €

Predplatné
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02/48 238 238

2CREATE advertising

Klienti 2020:

Názov agentúry: 2CREATE advertising
Člen siete: –
CEO: Martin Porada
Vlastník: Martin Porada

Austrotherm, ARTIN, Atops, BASF, Brevia, Daikin
Slovensko, Daikin Europe, Dynastion, Ebenica, Enicos,
Espania, Hopla, ITB development, Jarabiny Invest,
Lyreco, Novis Insurance, Orange, ProPartners,
pupava development, Sanagro, SČK, Staropramen,
Stella Artois, SZRB, Vision Systems

Applepie

Klienti 2020:

Názov agentúry: Applepie
Člen siete: –
CEO, Managing Director: Alexander Smik
Vlastník: Pan European Institute, a. s.

Heineken Slovensko, Dôvera zdravotná poisťovňa, Prima
Banka, Oriflame Slovensko, Stock Slovensko, HB Reavis,
SlovaKia Auto, Štrbské Presso, Lyreco...

BOOSTAGENCY/

Klienti 2020:

Názov agentúry: BOOSTAGENCY/
Člen siete: nie
CEO: Tomáš Kišš, Ľubica Hlavová
Vlastník: Tomáš Kišš, Ľubica Hlavová

Podravka, Donovalský pivovar, Chemolak,
Fekollini, s. r. o. (Pierre Baguette), Premac, LIDL, TESCO,
Slovenská Sporiteľňa, ISMONT, St. Nicolaus

Citadela

Klienti 2020:

Názov agentúry: Citadela
Člen siete: –
CEO, Managing Director: Oto Kravec & Ron Kubik
Vlastník: Oto Kravec & Ron Kubik

Sika Slovensko, Edenred, Austria Beton Werk, Globtour,
Kuchyne Oresi, Moravia Comfort, Pharma MKL

CORE4 Advertising

Klienti 2020:

Názov agentúry: CORE4 Advertising
Strategický/Kreatívny riaditeľ: Andrej Csino
Account Director: Natália Vargová
Vlastník: Andrej Csino, Miroslav Murgaš, Natália Vargová, Vladimír Vokáľ
Technologický riaditeľ: Miroslav Murgaš

ADU, Allianz SP, Allianz DSS, Budweiser Budvar Slovensko,
Centrum pre filantropiu, ČSOB leasing, Ecorec, Elistech,
GGE, Imprex, Wearified, Partners Group, Partners
Investments, Realprim, Ruskoshop.sk, Slovak lines,
Startlab, Webglobe – Yegon, WY Group, Ignum CZ
www.strategie.sk | Reklamné agentúry
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Vizitky

ČOSI

Klienti 2020:

Istropolitana Ogilvy

Klienti 2020:

Člen siete: nie
CEO, Managing Director: Maroš Kemény
Vlastník: Maroš Kemény, Juraj Kusý

Klienti 2020: Lidl Slovenská republika, Berlin Brands
Group (Klarstein), Fun rádio, SAP Slovensko, Lightpark,
Farmfoods, Kúpele Trenčianske Teplice, Comklima,
RÝnok Rača, Malkia Park, PROCentrum, Ambrela

Názov agentúry: Istropolitana Ogilvy
Člen siete: Ogilvy (WPP)
CEO, Managing Director: Ing. František Toman
Vlastník: Communication Group, a. s.

Dr.Max, TESCO STORES, TESCO mobile SK,
TESCO mobile CZ, Emil Frey (Peugeot, Citroen, Opel, DS),
Niké, SPP, ESET, KFC, SME, Úsovsko, SOCO,
Považský cukor, Penta Investments, Servier (Detralex),
Inca collagen, SwissLife

dotcom advertising

Klienti 2020:

JANDL marketing a reklama

Klienti 2020:

Názov agentúry: dotcom advertising
Člen siete: –
CEO: Roman Beličák
COO: Zuzana Zelenková
Vlastník: Roman Beličák

Slovnaft, Tesco Central Europe, Syrárne BEL (Karička,
BabyBel, Leerdammer), VSE/innogy, Víno Matyšák, JTRE,
Slovanet, Pierre Baguette, Mahle, METRO, Budiš, a. s.
(Africola, Gemerka, Budiš, Sunquick), St. Nicolaus
(DARK, Demänovka), VESELY očná klinika

Názov agentúry: JANDL marketing a reklama
Člen siete: –
CEO, Managing Director: Valér Hlobil, Ladislav Zdút
Vlastník: Ladislav Zdút

COOP Jednota, Immofinanz, COOP CZ, Pernod Ricard,
NEHERA, ZSSK, Plamienok, Plzeňský Prazdroj, Mliečny
fond, Bonavita, Asociácia slovenských filmových klubov,
Asociácia nezávislých producentov, CLS Čavojský &
Partners, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Effectivity POWERED BY PUBLICIS

Klienti 2020:

MADE BY VACULIK

Klienti 2020:

Názov agentúry: Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Člen siete: PUBLICIS GROUPE
CEO: Daniel Abrahám
Vlastník: Daniel Abrahám

Kaufland CZ/SK, Tchibo CZ/SK/PL/TR/CH/HU, NAY
Elektrodom, Samsung, Stada Pharma, Legrand, Glenmark,
Ekotopfilm, Italmarket, Isover, Nutricia, Katlenecker,
Eurovea a mnoho iných

Člen siete: nie
CEO: Zuzana Ďurčeková
Founder and owner: Juraj Vaculík

Tatra banka, Raiffeisen bank, Union, Heineken,
Zlatý Bažant, Bradáč, Beerport, Krušovice,
Desperados, Skypark, Cresco, Slovak Telekom, Hubert,
Nadácia Markíza, Goldbeck, University of Cambridge,
Imperial Tobacco, Dobrý anjel, VŠMU, .týždeň

Elite / Monday Lovers

Klienti 2020:

Mannschaft

Klienti 2020:

Názov agentúry: Elite / Monday Lovers
Člen siete:
CEO: Ľubomír Lajoš
Vlastník: Ľubomír Lajoš

O2, Harmony, Slovnaft, ZSE, Generali, Asahi Beer, Baumit,
Tesco Mobile, Bioderma, Niké, Hyundai, Novartis, Alcon,
STOCK

Názov agentúry: Mannschaft
Člen siete: nie
CEO, Managing Director: Adam Marčan, Matúš Kvas
Vlastník: Adam Marčan, Matúš Kvas, Michaela Benedigová

St. Nicolaus, Šariš, Wienerberger, Lunter, ASAS, Lucron

Generations Branding Agency

Klienti 2020:

MARK BBDO BRATISLAVA

Klienti 2020:

Názov agentúry: Generations Branding Agency
Člen siete: nie
CEO, Managing Director: Daniel Bradáč
Vlastník: Daniel Bradáč, Eva Bradáčová

CRH (6 krajín), BILLA, ZP Dôvera, Websupport (SK, CZ, HU),
NN poisťovňa, OVB Allfinanz Slovensko, Viessmann
Slovensko, Cofidis, Unipharma, Centire, Linkedin
Stratégie, Effective Hotel Management, Foxconn Slovakia

Názov agentúry: MARK BBDO BRATISLAVA
Člen siete: BBDO WORLDWIDE
CEO: Michal Bláha
Vlastník: Michal Bláha, Marian Timoracký

4ka, Swan, ESET, Rajo, St. Nicolaus Trade, Manner,
Austrian Airlines, dm drogerie markt, VÚB, Resco.net,
Liga za duševné zdravie, LZ VLK a i.
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Vizitky

Mayer/McCann-Erickson

Klienti 2020:
Promiseo

Klienti 2020:

Člen siete: nie
CEO: Peter Šoltés
Vlastník: Peter Šoltés

Letisko Košice, innogy, Hospodárske noviny, Decathlon,
Estilofina, iwatt, HC Košice

Názov agentúry: Mayer/McCann-Erickson
Člen siete: McCann Worldwide
CEO, Managing Director: Zuzana Kušová, Aleš Kohút
Vlastník: Zuzana Kušová, Aleš Kohút, Radovan Grohoľ

Mastercard, Coca-Cola SK + CZ (Coca-Cola, Fanta, Sprite,
AdeZ, Römerquelle, Fuze Tea, Kinley, Cappy), Rigips,
Medirex, Hotel Lomnica, Viajur, Čechova & Partners,
Nadácia otvorenej spoločnosti, Fortuna, PSA Groupe,
Nestlé Cereals, Jaguar Land Rover, Živica, ÚĽUV, Štatistický
úrad SR, Ski centrum Říčky, Alisa Beauté, Framesi,
Slovenská katolícka charita, Wise3, Teas, Lambda Life

MullenLowe GGK

Klienti 2020:

Popcorn Advertising

Klienti 2020:

Názov agentúry: MullenLowe GGK
Člen siete: MullenLowe Group, IPG
CEO: Marek Pajtáš
Vlastník: Marek Pajtáš, Katarína Štefaniková, Jozef Červeň

Volkswagen, Audi, Seat, VWFS, Pierre baguette, Kozí vŕšok,
Knaufinsulation, Bramac, Baumit, Deťom s rakovinou, YIT,
Benab, Pravda, Benzinol, VšZP, Slovenský mliekarenský
zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Názov agentúry: Popcorn Advertising
Člen siete: nie
CEO: Juraj Šútovec
Vlastník: Juraj Šútovec

Privatbanka, Penta Real Estate, Liga proti rakovine, Sygic,
Eurowag, Dr. Martin dental clinic, Envy Therapy, Avion

MUW Saatchi & Saatchi

Klienti 2020:

Respect APP

Klienti 2020:

Názov agentúry: MUW Saatchi & Saatchi
Člen siete: Publicis
CEO, Managing Director: Rasťo Uličný
Vlastník: private

Telekom, ČSOB, JTRE, Kooperativa, SSE, ZSSK,
Eurovea City, SaS, Ryba Košice, Tauris, Jameson, Aupark,
Bioderma

Názov agentúry: Respect APP
Člen siete: –
CEO, Managing Director: Yolka Udičová
Vlastník: Yolka Udičová, Ondrej Štefánik, Peter Michalka

Kaufland, PSS, Metsa Tissue / Tento, Asahi Breweries
Europe Group, Svet zdravia, Penta Real Estate, Manuvia,
GfK, KJG, Slovenské vinice, Budiš, Petinka, OOCR Malé
Karpaty, Podbanské resort, BROZ, Divé maky, Úsmev
ako dar

PACKY ADVERTISING

Klienti 2020:

Róbert Slovák a jeho priatelia

Názov agentúry: PACKY ADVERTISING
Člen siete: –
CEO: Peter Packaň
Vlastník: Peter Packaň

Mitická, Sport1, Sport2, Dr.Max, Chateau Grand Bari,
Imuna Pharm, Sedlačko&Partners, AMC, Gas Familia,
Liget, Deva, NiKA, Slovenský zväz ľadového hokeja,
Mc.Carter, JLL

Názov agentúry: Róbert Slovák a jeho priatelia
Člen siete: nie
Vlastník: Róbert Slovák

PEKNE & DOBRE

Klienti 2020:

Socialists

Klienti 2020:

Názov agentúry: PEKNE & DOBRE
Člen siete: nie
CEO, Managing Director: Martin Bajaník
Vlastník: Martin Bajaník

Slovenský potravinársky priemysel (YEME), Edo-Kin,
Petit Press (SME), Guden Guden, Hlavné mesto SR
Bratislava, Top Farm

Člen siete: –
CEO, Managing Director: Martin Kukoľ
Vlastník: Kreator, a. s.

ŠKODA AUTO Slovensko, Pilsner Urquell, Región Košice
Turizmus, Edenred, Divadlo Nová scéna, Tipos, Eduscho,
Hornbach
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Klienti 2020:
Zvolenská mliekareň, European Conservatives
and Reformists Group, Bublina, Eating Disorder
Institute Slovakia, Lidl Slovenská republika, Hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava, DIVAS drink
INTERNATIONAL, BLINDSPOT, Asociácia Bratislava
v pohybe, Aliancia žien – Cesta späť, Obedy pre seniorov

www.strategie.sk | Reklamné agentúry

57

Vizitky

THIS IS LOCCO

Klienti 2020:

Názov agentúry: THIS IS LOCCO
Člen siete: nie
CEO: Rasťo Bahurinský
Vlastník: Tomáš Rosputinský, Ivan Dvoran, Rasťo Bahurinský, Juraj Kováč,
SORIA, a. s.

Kaufland, Tatra banka, Hyundai, Towercom, Raiffeisen
bank, Bory Mall, Siemens, OMV, Penta Real Estate, Vitana,
Liptov, Bambino, Lokálka, Zlatá studňa, Cresco, Cesta
von, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Pontis,
Amnesty International

TRIAD

Klienti 2020:

Názov agentúry: TRIAD
Člen siete: sieťovo nezávislá (člen skupiny Devín Band)
CEO, Managing Director: Maru Mitlíková
Vlastník: Marek Mrázik, Jaro Zacko, Martin Woska

VÚB, O2, Uniqa, Tatratea, Martinus, Vinea, Garden
Gourmet, Plzeňský Prazdroj

Wiktor Leo Burnett
Názov agentúry: Wiktor Leo Burnett
Člen siete: Leo Burnett Worldwide, Publicis Groupe
CEO: Peter Kontra

Klienti 2020:
365.bank, Across Private Investments, Ahoj©, Budiš,
Eduscho, exe, Fusakle, Generali, Heineken (Corgoň),
HB Reavis, Hockey Slovakia, Chateau Topolčianky,
innogy / VSE, Institut Esthederm, Immocap, LIDL, Orange,
Poštová Banka, Satur, SD Pharma, ŠKODA, Sedita,
Zinc Euro

Work&Hugs

Klienti 2020:

Názov agentúry: Work&Hugs
Člen siete: –
CEO: Martin Vereš
Vlastník: Martin Vereš, Simona Bubánová, Jordan Nikov, Andrej Krátky

SOŠV, Roche, Globsec, Sushitime, Primestar Hotels,
Pelikan, FPD, Italmarket Slovakia

Zaraguza

Klienti 2020:

Názov agentúry: Zaraguza
Člen siete: nie
CEO: Anna Dzurjaníková
Vlastník: Communication Group, Michal Pastier

Slovenská sporiteľňa, Orange Slovensko, ZSE,
Popradská káva, Radenska – ORA, Rajec, Primalex, Rajo
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Ďakujeme, že sme to spoločne ustáli
a za príležitosť priniesť parádnu Work.
Že sme si mohli raz za čas uletieť s Pelikánom
a robiť kampane po V4 s Visegrad Fund.
Vychutnávali Áziu so Sushi Time a v krízových
časoch investovali s UP Smart Investment.
Celý rok sme objavovali hory zážitkov
so Sliezskym domom a Hotelom Salamandra.
Každý deň sme mali dôvod na radosť žiť
s Novým Ružinovom. Čítali sme pútavé správy
s Novým Časom. Pripíjame s Italmarketom
na každú jednu skúsenosť a sme pripravení
podávať v 2021 tie najlepšie výkony
so Slovenským olympijským a športovým
výborom. Pripájame vrelé Hugs!

www.workhugs.sk

