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Myšlienka je ako

surový diamant
Tohtoročný Zlatý klinec priniesol prekvapenie.
Najúspešnejšou agentúrou sa stalo THIS IS LOCCO,
a to najmä vďaka práci virtuálnej osobnosti
Bejby Blue.
Keď sme sa agentúry pýtali, ako práca vznikla,
povedali, že myšlienka ich síce nadchla, ale to,
čo bolo potrebné, bolo ďalšie jej rozpracovanie.
Agentúra s Bejby Blue pracovala rok. Kampaň
potom predstavila na domácich, ale aj zahraničných
súťažiach kreativity a efektivity. A doniesla agentúre
aj klientovi ocenenia.

potrebujete dosť času. Stratégiu. Iste, aj budget.
A šikovných ľudí. Minimálne. Tlak ničomu
nepomôže. Naopak.
Aj v tomto roku sme pripravili ročenku, ktorá je
zdanlivo o reklamných agentúrach. No v skutočnosti
je to prehľad toho, čo sa udialo vo svete reklamy.
A prehľad toho, ako reklamné agentúry dokázali
zvládnuť zadania klientov. Inšpirovať sa je čím.

Tušíte, kam mierim. Samotná idea je ako surový
diamant. Ak z nej chcete fungujúcu kampaň,
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Rok 2021? Tvrdý boj o spotrebiteľa,
komunikácia e-commerce značiek, posilnenie kreativity
Ro po prvom lockdowne, druhý rok v pandémii.
Ako uplynulý rok vnímali odborníci z reklamných agentúr?
Aký trend vývoja v slovenskej reklame je podľa nich zásadný?
Čo pozitívne/čo negatívne odhalil uplynulý rok?
A nakoniec, čo považujú za najzásadnejšiu vec,
ktorá sa udiala v slovenskej reklame v roku 2021?

Martin Porada
CEO,
2CREATE advertising

2021 bol pre mnohé značky vytriezvením z nutnosti
byť za každú cenu na vlne súdržnosti a vzájomnej
pomoci v pandemických časoch. Trh sa vrátil späť
do ešte tvrdšieho boja o spotrebiteľa. Rok 2021 bol
iný aj extrémne veľkými rozdielmi v jednotlivých
častiach roka, na ktoré bolo potrebné veľmi
flexibilne reagovať. Čoraz viac a viac je marketing
determinovaný projektovo.

Martin Blaško
CEO SK, Co-founder,
Darwin & the Machines

Všetci sme sa museli naučiť a prispôsobiť novému
spôsobu fungovania. Myslím, že launchnúť novú
agentúru s claimom „Never stop evolving“ sa
nedalo načasovať lepšie ako do tohto obdobia.
Teší nás rast trendu zahraničných expanzií
slovenských firiem, ktoré čoraz častejšie potrebujú
svetovú komunikáciu. Mohli sme tak pracovať
s Kickresume v USA, s Billdu sa pripravovať na
Austráliu, pomáhať Websupportu hneď v troch
krajinách, byť pri rebrandingu KONDELA pre rast
v Európe, spolupracovať s MAXSPORT na svetovom
produkte od názvu produktu až po kampaň.
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Tomáš Kišš
CEO,
BOOST AGENCY

Pre mňa za tento rok bolo zásadné to, že takmer
všetky značky sa presunuli do online prostredia.
„Vďaka“ tomu je tento svet teraz extrémne
zaplnený. Už to nie je len o správnom nastavení
kampaní, ale je nevyhnutné a zásadné dbať na
kreatívne riešenia a najmä – nebáť sa investovať.
A z nášho pohľadu je zásadné, že uvedené si začali
uvedomovať aj naši klienti.
Pozitívne je to, že značky si stále uvedomujú, či
je pandémia alebo nie, potrebu komunikácie.
Dokonca aj menšie značky začali viac komunikovať
a vnímajú potrebu marketingu. Negatívne
vnímame najmä ekonomické dosahy súčasnej
doby – nedostatky tovaru, materiálu, problémy
s dopravou, čo zásadne ovplyvňuje offlinovú
komunikáciu a tvorenie out of the box riešení.
Ak by som mal hovoriť o najzásadnejšej veci
v reklame, upozorním na to, že značky venujú
veľa úsilia smerom k projektom zameraným na
udržateľné riešenia, k rôznym CSR projektom. Táto
téma sa stáva samozrejmosťou takmer pri každej
značke. Ale niekedy sa zabúda, že zároveň tieto
značky sú aj pod hľadáčikom nielen marketérov
a musia svoje projekty a záväzky aj splniť.

Čoraz viac a viac je marketing
determinovaný projektovo.

Marek Pajtáš
Daniel Bradáč
Managing Partner,
Generations Branding Agency

Za uplynulý rok sa určite dôležitým stalo komplexné
poradenstvo pre biznis a značky.
Obdobie zmeny je charakteristické tým, že lídri
rozmýšľajú, ako ďalej, ako sa najlepšie adaptovať na
zmenu (interne aj externe) a vyťažiť z novej situácie
čo najviac. A takéto zadania sa týkajú celého biznisu
a celkového pohľadu na značky. Aj preto sa namiesto
izolovaných kampaní značky uberajú ku komunikácii
veľkých brand ideí a ich komplexnej komunikácii po
celý rok a vo všetkých typoch médií. Pokračuje trend
orientácie na autenticitu a reálne riešenie problémov.
Uplynulý rok preveril schopnosť firiem nielen
adaptovať sa na zmenu, ale schopnosť posunúť sa
ďalej a zvyšovať svoj výkon. Zvyšovali sa aj nároky
na customer care. Uplynulý rok odhalil aj potrebu
integrity. Osobností aj značiek. Schopnosť zaujať
postoj a stáť si za svojím názorom bez ohľadu na
páčivosť v názoroch je dnes nedostatkový tovar. Jasný
a konzistentný postoj postavený na pevných hodnotách
totiž absentuje v celej spoločnosti. Definovanie
relevantných firemných hodnôt a ich každodenné
uplatňovanie v praxi pri budovaní značky zohráva
významnú úlohu v chode firmy.
Práca z domu viedla k oslabeniu vzťahu
zamestnancov k značke, ale aj ku kolegom. Témou
dňa sa nestáva flexibilita miesta výkonu práce, ale
flexibilita pracovného času. Práca z domu prispieva
k vyrovnávaniu genderovej nerovnosti v platoch.
Pozitívom tohto roku bolo, že firmy zrýchlili proces
digitalizácie a podporili svoju kreativitu, keďže
zaužívané postupy boli pomerne rýchlo nepoužiteľné.

Najzásadnejšou vecou v reklame mala byť očkovacia kampaň
Jej exekúcia a výsledok však vyzerá presne tak ako naša
spoločnosť. Nálada v spoločnosti ovplyvňuje prostredie
firiem a aj reklamné odvetvie. Stav atmosféry
v spoločnosti je zase zrkadlom nedôvery a neustále
prekvapujúcej neschopnosti vlády, jej nejednotnej
komunikácie postojov a riešení. Keď sa potom firmy
snažia komunikovať vízie, hodnoty a emócie, sú to
akoby dva protikladné svety.
Najzásadnejšou mala byť práve ucelená súdržná
komunikácia ohľaduplnosti, zodpovednosti, hodnôt
a vízie tejto krajiny v súvislosti s vakcináciou ako
riešenia pandémie a zároveň plánom ďalších krokov
budovania krajiny. To sa však zatiaľ nestalo. Výsledok
bude ešte dlho ovplyvňovať výkon a smerovanie našej
krajiny.

CEO,
MullenLowe GGK

Hoci sme už pred rokom hovorili, že pandemický
režim života a práce sa stal „new normal“, stále sme
v kútiku duše verili a dúfali, že covid zmizne a my
sa vrátime do „old normal“. Toto sa zatiaľ nestalo,
naopak, potvrdzuje sa, že covid tak skoro nezmizne.
Adaptovali sme sa na nové špecifiká fungovania
agentúry a tiež na nové výzvy, ktoré prichádzajú od
klientov. Ako konkrétne pozitívum vnímame, že
naša branža je živá a životaschopná – svedčí o tom aj
množstvo prihlášok do súťaží kreativity a efektivity.
Ďalším pozitívom je, že v komunikačných riešeniach
sa čoraz častejšie objavujú reálne insighty na úkor
„reklamnej umeliny“.

Práca z domu viedla k oslabeniu
vzťahu zamestnancov k značke,
ale aj ku kolegom. Témou dňa sa
nestáva flexibilita miesta výkonu
práce, ale flexibilita pracovného času.

Peter Packaň
Managing Director,
PACKY ADVERTISING

Vzhľadom na spoločenskú situáciu a rôzne formy
opatrení, ktoré priamo či nepriamo vplývajú
na podnikanie mnohých našich klientov, sme
boli pripravení na rôzne scenáre. Potvrdil sa
nám trend presunu marketingových budgetov
do online projektov, ktorý sme predikovali
a posilnenie sociálnych sietí u všetkých našich
klientov. Pozitívom je, že sme vzhľadom na zmeny
v priebehu roka a rastúci dopyt po online službách
vhodne doplnili nielen náš accountsky team ale
aj online oddelenie. Negatívne vnímame rastúci
trend hejtu a polarizácie spoločnosti, ktorý sa
deje na sociálnych sieťach. Čo zásadné? Že ako
marketéri sme neprestali tvoriť pekné a efektívne
kampane ani v čase pandémie.
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Pavol Krutý

Martin Woska

Media & Data Director,
Zaraguza

Strategický riaditeľ,
TRIAD Advertising

Už približne pred štyrmi rokmi som hovoril, že
očakávam v budúcnosti dravší prienik e-commerce
značiek do brand awareness komunikácie a do médií,
ktoré sú pre ňu typické. Toto predvianočné obdobie
je toho dôkazom. Mediálny priestor v TV je preplnený
a tradičných zadávateľov dopĺňa čoraz viac a viac
e-shopov. Toto považujem jednoznačne za zásadný
trend. Som zvedavý, ako tieto zvýšené príjmy zužitkujú
televízie pri tvorbe obsahu, lebo tu im veľmi kvalitne
konkurujú on-demand služby ako Netflix či HBO Go.
Tieto služby považujeme za online? Vieme ich predsa
pozerať na mobile, ale aj v televízii. Hovorilo sa, že
televízia je mŕtva a teraz je mŕtvy online? Ani jedno
neplatí a pri marketingovej stratégii jednoznačne treba
myslieť na všetky médiá, ktoré môžu byť pre značku
relevantné. Dedoles ponožky už si nemusíme kúpiť len
na e-shope, ale aj v niektorej z ich predajní, čo by bez
mediálneho výtlaku v online nebolo možné, a, naopak,
v Tescu môžeme nakúpiť online a prinesú nám ho
služby ako DODO „same day delivery“ až pred dvere, čo
pred dvoma rokmi ešte možné nebolo, ale dnes už je.
Všetko sa nám prepája a pre ideamakerov zjednodušuje,
nemusia premýšľať nad rôznymi ideami, reklama ako
výstup len musí exekučne reflektovať špecifikum média
a jeho schopnosť udržať pozornosť recipienta audio,
vizuálne alebo audiovizuálne. Zabehnuté e-commerce
značky pochopili, aký veľký zásah získajú príležitostne
v ATL kampani, zároveň však s rovnakou intenzitou
pokračujú v online a tradičné značky seriózne riešia
online. Lebo tak sa to dnes má robiť.

Tento rok ma opäť utvrdil, že slovenská
marketingová branža sa nenechá zastrašiť ani
koronou či nižšími budgetmi, či akýmikoľvek
zmenami. Predsa len sme kreatívny priemysel
a to, čo vieme veľmi dobre, je vynájsť sa. Za
najzásadnejšiu udalosť v slovenskej reklame
považujem, samozrejme, vydanie prvej knihy
o marketingových budgetoch – Budget cut –
a verím, že sa jej bude aj ďalej dariť (smiech).

Juraj Kováč
Kreatívny riaditeľ,
THIS IS LOCCO

V pandémii začali výrazne ATL brandovo
komunikovať subjekty, ktoré boli inak vyslovene
performanceovo zamerané. Sú to e-commerce
značky ako Dedoles, Gym Beam či Isadore.
Tento trend cítiť aj naďalej a len dokazuje to, že
popri výkonnostnej kampani treba aj kreatívnu
komunikáciu. Ďalším trendom sú maskoti alebo
„fluid devices“, ktorých má dnes pomaly každá
druhá reklama. Renesanciu zažívajú aj pesničkové
spoty.
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deťom

Matúš Lovás
Managing Director,
Visibility

Čím ďalej, tým viac vidíme väčšiu orientáciu
na performance marketing a na efektivitu
reklamy. Firmy sa často focusujú na dosahovanie
instantných výsledkov a menej sa zaoberajú
dlhodobým budovaním povedomia o značke. Proti
tomuto prúdu ide značka Dedoles, ktorá môže byť
vzorom do budúcnosti aj pre iné e-commerce firmy.
Veľmi negatívne vnímam nielen na Slovensku, ale
aj celosvetovo zavádzajúci a klamlivý obsah na
sociálnych sieťach, predovšetkým na Facebooku.
Z dlhodobého hľadiska tu vidím veľký potenciál
pre nové sociálne siete a presun komunikácie na
TikTok, Instagram a LinkedIn.

Marián Hlinka
Client Service Director,
Elite/Monday Lovers

Už dlhší čas vnímam vzostup „menších“, nie úplne
tradičných ATL agentúr, ktoré vyrástli prevažne
z digitálu. Tento trend cítiť a vidieť čoraz viac,
či už pri tendroch, súťažiach alebo priamo pri
veľkých korporátnych klientoch. Mnohí klienti
už nechcú svoju komunikáciu a sily deliť medzi
kreatívnu a digitálnu agentúru, ale hľadajú
synergiu a, samozrejme, aj časový, komunikačný
či finančný prínos, ktorý im jedna agentúra na
všetko poskytne. Podobne ako je to medzi nami
a Orangeom. Toto je trend, ktorý bude pokračovať
a vnímame ho, samozrejme, veľmi pozitívne.

Zuzana Zelenková
Chief Operating Officer,
dotcom advertising

Výzvy, trendy a inovácie boli aj tento rok do veľkej
miery generované pandémiou alebo jej priamymi
či nepriamymi dôsledkami. V zásade stále platí,
že v súčasnosti nie je až také dôležité vyhrávať, ale
zostať v hre.

Predsa len sme kreatívny
priemysel a to, čo vieme
veľmi dobre, je vynájsť sa.
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Rok 2021? Uvidíme, ako sa
transformuje trh zadávateľov
Alexander Smik
Zuzana Ďurčeková
CEO
MADE BY VACULIK

Doba je komplikovaná a klienti si často museli
redefinovať a zreálniť svoje obchodné ciele. Cením
si, že práve v tomto období mnohí klienti opäť
intenzívnejšie riešia stratégiu a pozicioning svojich
značiek. Je to pre mňa dobrý signál.
Pozitívny moment roka bola naša brandžová
produktivita. Myslím tým, aké množstvo kampaní/
prác sa v „covidových podmienkach“ vygenerovalo.
Odzrkadlilo sa to napríklad aj v rekordnom počte
prihlásených prác do Zlatého klinca a súťaže EFFIE
AWARDS Slovakia. Očakávala som skôr pokles.
Najzásadnejšiu vec by som za mňa zmenila skôr
na najočakávanejšiu vec na trhu 2021. Tou bola
zmena dlhoročnej agentúry pre klienta Orange
a vytvorenie nového komunikačného konceptu.

Za podstatný považujeme aj
silnejúci fokus značiek smerom
k spoločenskej zodpovednosti,
čo je prirodzeným dôsledkom
spoločenských otrasov.

Róbert Slovák
Founder & Creative Director
Slovák & Friends

Ako predseda poroty Zlatého klinca som videl
celkom veľkú pestrosť prác. Myslím si, že
slovenská reklama sa zásadne zlepšila v crafte
a máme na to, aby sme robili reklamy svetovej
úrovne. Slovenská reklama ide hore.
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Managing Director
applepie

„New Normal“, to, čo bolo počas prvej vlny iba
pomenovanie, už sa dnes ukazuje, ako postupne
mení fungovanie a podmienky pre zadávateľov aj
agentúry. Pozitívne vnímam, ako agentúry dokážu
reagovať na tieto zmeny a transformovať procesy
v čase tak, aby boli pre zadávateľov relevantné. Je
obdivuhodný aj fakt, že agentúry aj v tomto období
majú úspechy aj na medzinárodných súťažiach. Za
najväčšie negatívum považujem náročnosť vôbec
niečo plánovať...
Dlhodobo sa prejavoval trend viac promo kampaní
vs. strategické brand buildingové kampane.
Uvidíme aj to, ako sa transformuje trh zadávateľov.

Andrej Csino
Kreatívny riaditeľ
CORE4 Advertising

Minulý rok mal citeľný vplyv na chod interných
tímov. Fyzické oddeľovanie často narúšalo tvorivé
procesy, čo je pre túto prácu neprirodzené. Sme
však radi, že sa oproti roku 2020 opäť rozbehli
tendre a marketingové aktivity. Tie sú naďalej
silno orientované na online aktivity, čo je pre
nás ako integrovanú agentúru s digitálnym
backgroundom dôležité. Za podstatný považujeme
aj silnejúci fokus značiek smerom k spoločenskej
zodpovednosti, čo je prirodzeným dôsledkom
spoločenských otrasov.

Doba je komplikovaná a klienti si
často museli redefinovať a zreálniť
svoje obchodné ciele. Cením si, že
práve v tomto období mnohí klienti
opäť intenzívnejšie riešia stratégiu
a pozicioning svojich značiek.

TOP TÉMY 2021

Čo hýbalo reklamným trhom 2021
očkovacia kamPaň

PrekvaPenia na Zlatom klinci

Vzhľadom na situáciu, ktorá
súvisí s covidom, sme celý
rok očakávali očkovaciu
kampaň, ktorá by pomohla presvedčiť Slovákov
k očkovaniu. Niekedy na jar
ministerstvo zdravotníctva
uviedlo kampaň s claimom
Vakcína je sloboda, ktorú
podporili viaceré osobnosti
vrátane pani prezidentky
Zuzany Čaputovej. V polovici roka už Slovákov presviedčali odborníci, ministerstvo ukazovalo autentické obrázky z nemocníc. Keďže Slováci naďalej váhali
– očkovanie mala podporiť Očkovacia lotéria s veľkými výhrami. Niektorí už
pred jej spustením hovorili o fiasku. Posledným počinom je kampaň od agentúry MUW Saatchi & Saatchi, ktorá sa snažila použiť v komunikácii jemný humor.
Žiaľ, aj napriek tomu, že mnohí sú toho názoru, že Slovensko v komunikácii
takej dôležitej témy zlyhalo, fakt je ten, že téma očkovania, už aj povinného, sa
stáva rozdeľujúcou témou v mnohých krajinách.

Na súťaži Zlatý klinec sa v tomto roku presadilo
viacerých menších agentúr, ocenenie Agentúra
večera si odnieslo THIS IS LOCCO. Klince však
putovali pre Darwin and the Machines, dotcom
advertising, Slovak & Friends, Free Andy,
Isadore či Mannschaft. Slovenskú reklamnú
scénu dobíjajú menšie agentúry či novovznikajúce projekty – slovenské reklamné prostredie
je pestrejšie, ale aj konkurenčnejšie.

ÚsPech agentÚr v Zahraničí
Nielen súťaže Zlatý klinec či EFFIE AWARDS
Slovakia sa tešili z množstva prihlásených prác.
Slovenská reklama bola v tomto roku úspešná aj
na zahraničných súťažiach, kde práce posudzujú svetoví experti. Iste, súťaže sú možno PR
agentúr (hovoria niektorí), na druhej strane ide
o porovnanie si „síl“ mimo malého slovenského
prostredia, čo určite dokáže každého nakopnúť.

komunikácia slovenských firiem vo svete

nová agentÚra Pre orange

To, o čom sa začalo hovoriť minulý rok, malo reálny
výsledok v uplynulom roku. Slovenské firmy sa začali
obzerať po viacerých krajinách, výsledkom bola komunikácia riadená zo slovenského trhu. Ako príklad
môže poslúžiť spoločnosť Slido, pre ktorú vytvoril
reklamu TRIAD, pre Websupport kreatívnu komunikáciu zastrešila agentúra Darwin and the Machines.
Projekt Isadore je síce z minulého roka, ale s presahom do roku 2021.

Začiatkom roka sme čakali na prvú kampaň
pre spoločnosť Orange. Operátor po dvadsiatich
rokoch zmenil kreatívnu agentúru a vybral
si Elite/Monday Lovers. Agentúra v úvodnej
spolupráci rozvinula koncept mladej dvojice
o dvoch psoch – bíglov. „Na lásku treba dvoch“
sa tak stalo kľúčovým motívom novej kampane.
Mimochodom, motív roztomilých bíglov Orange
už použil, bolo to v roku 2002.

nové koncePty
Počas roka sme vnímali, že značky hľadali
a prispôsobovali sa novej situácii zmenou konceptov. Heineken – Zlatý bažant odišiel od retro
štýlu, Lišiak od SPP sa stal poradcom bývania.
Najvýraznejšou komunikáciou však bol nový
koncept Slovenskej sporiteľne – Budúcnosť je
vaša. Kreatíva od Zaraguzy v úvodnej fáze si ako
hlavnú hrdinku vybrala pani Žofiu.

silnejÚca e-commerce

v komunikácii reZonujÚ ZodPovedné témy

Už minulý rok sa medzi top
100 spendermi na popredných miestach objavili
nováčikovia ako Dedoles či
Heureka Shopping. Segment
E-commerce rástol aj v tomto roku. V ATL sa vyrovnal
silným segmentom, ako je
segment finančné služby, telco či FMCG. A to reklamným
agentúram môže priniesť
zaujímavú príležitosť.

Príjemnou správou je, že viaceré značky, aj
slovenské, začali komunikovať zodpovedné témy.
V uplynulom roku boli asi najzreteľnejšie komunikované zodpovedné témy, ktoré sa týkali zeleného
podnikania, najčastejšie v segmentoch finančníctva alebo energetických spoločností. Rezonovali
aj témy inklúzie a diverzity v zamestnaní.
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INFOGRAFIKA

Sonda do sveta
reklamných agentúr
Ako sa agentúry vyrovnali s pandémiou, akú sú ich najväčšie výzvy, ktoré pozície
sú najžiadanejšie? Pripravili sme malú sondu reklamných agentúr. Oslovili sme
dvadsať najväčších agentúr na trhu a získali 15 odpovedí. Tu sú výsledky.

01

Najväčšia zmena, ktorej sa agentúra musela prispôsobiť:

Ako zmenila pandémia situáciu v agentúre:

•
•
•
•

• Nastavenie procesov – práca z domu
vs. práca na diaľku

• Chýba kontakt, spoločné akcie, vytráca sa
komunikácia medzi ľuďmi

02

Nastavenie spolupráce home office a práca v agentúre
Presúvanie kampaní & Bezpečnosť v agentúre (testovanie, očkovanie...)
Vyhorení a demotivovaní zamestnanci/Tendre/Krátenie budgetov
Zaznamenali sme takmer 50 % nárast. Posilnili sme kompetenciu
v oblasti digitálu.
Agentúry mali označiť maximálne 5 odpovedí

• Ťažšie začlenenie nových ľudí do tímu
• Prečistenie procesov – skončili sa mnohé
zbytočné diskusie

• Platí, že kríza je príležitosť – plačkovia fňukajú,
makači makajú

• Zvládli sme buzzword „digitálna transformácia“

Spolupráca so zadávateľmi:

premeniť do reality
• Naše služby sa stali dôležitejšími ako
kedykoľvek predtým
• Zaznamenali sme takmer 50 % nárast.
Posilnili sme kompetenciu v oblasti digitálu.

• Online: v online chýba chémia, strácajú sa informácie,

03

dochádza k nepochopeniu, dezinterpretácii
Tlak času
Slabé vedomosti na strane klientov, najmä na nižších pozíciách
Neisté budgety
Nedôvera klientov v odvážnejšie veci
Zmeny na poslednú chvíľu
Znižovanie výdajov smerom k agentúram
Zadefinovanie cieľa a kvalita zadania
Odvaha, sloboda, zodpovednosť – ak čokoľvek z tohto
chýba, z dlhodobého hľadiska sa to vypomstí
• Nesamostatnosť marketingového oddelenia

•
•
•
•
•
•
•
•

Najčastejšie odpovede a ich modifikácie

Agentúry mali napísať 3 veci, ktoré bránia
agentúram robiť lepšie svoju prácu

04

Počet stálych zamestnancov
v porovnaní s predchádzajúcim
rokom 2020 sa upravil:
• Navyšovali sme počet stálych
zamestnancov (50 % odpovedí)
• Zostal rovnaký

05

Ako sa zmenili nároky/spolupráca
so zadávateľmi:
• Musíme byť viac flexibilnejší v dôsledku
meniacich sa plánov (viac ako polovica odpovedí)

• Väčší tlak na efektivitu výkonu
• Viac projektových zadaní
Agentúry mali označiť maximálne 3 odpovede

06

Oblasti, v ktorých sa agentúra
potrebuje zlepšiť:

Najväčšia výzva pre vašu
agentúru na budúci rok:

• Byť atraktívnou agentúrou pre mladé talenty
• Profitujúcejšia new business stratégia
• Motivovať súčasných zamestnancov

•
•
•
•

Agentúry mali označiť maximálne 3 odpovede

07

Zvládnuť rast
Získať titul Agentúra roka
Set up workflow
Kvalitní ľudia

Vyberáme z odpovedí

Najväčšia výzva pre segment reklamy:
• Zvládnutie tlaku na zvyšovanie efektivity
•
•
•
•
•
•

08

v dobe sťaženého merania (napríklad cookies)
Vyladiť work/life balance
Spraviť z kreatívneho priemyslu serióznu brandžu
Profesionalita
Odvaha
Kompetencia v digitálnom priestore
Deklarovať, že kreativita drivuje
efektivitu a prináša výsledky
Vyberáme z odpovedí

09

Pozície, ktoré v agentúre
dlhodobo hľadáte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategy Director
Art Director
Creative Director
Copywriter
Digital Director
Social Media Manager
Traffic Manager
Project Manager
Grafik
Agentúry mali označiť 3

11

Najväčší problém tendrov:
• Príliš veľa pozvaných agentúr v tendri
• Krátke obdobie na prípravu

Vo všeobecnosti, najpálčivejšie
problémy reklamného segmentu sú:

10

•
•
•
•

Tendre – nastavenie zo strany zadávateľov
Klesajúci trend atraktivity reklamného prostredia
Nedostatok skúsených odborníkov
Malý trh & Tendre – damping cien zo strany agentúr
Agentúry mali označiť maximálne 3 odpovede

12

Ako vidíte revenue v tomto roku:
• Výrazný nárast (viac ako polovica odpovedí)
• Mierny rast na úrovni 10 percent
• Flat

& Netransparentnosť, zamlčovanie
informácií, aj o pozvaných
agentúrach napríklad
• Damping cien zo strany agentúr
Agentúry mali označiť maximálne 5 odpovede

AGENTÚRA ROKA

Triad sa stal najúspešnejšou agentúrou roka.
Pred MUW Saatchi & Saatchi a Wiktor Leo Burnett.
Ocenenie Agentúra roka putovalo do Devína
O konečnom poradí najúspešnejšej
Agentúry roka rozhodujú tri kritériá:
úspech na domácich a zahraničných
súťažiach – efektivity a kreativity, ako aj
ekonomická výkonnosť agentúry – rebríček TOP TAAS. V uplynulom roku dokázal
Triad zabodovať tak v rebríčku najefektívnejších, ako aj najkreatívnejších agentúr,
čo mu v konečnom dôsledku zabezpečilo prvú priečku v celkovom rebríčku
Agentúry roka. Agentúre z Devína sa
podaril pre slovenskú reklamu nevídaný úspech – keď dokázala zabojovať na
európskej súťaži EFFIE AWARDS Europe,
odkiaľ si doniesla prvé najvyššie ocenenie
pre Slovensko Grand Effie 2020. Získala
ho za prácu pre klienta VÚB banku za
kampaň Šetrenie je návykové. Práca

okrem toho premenila shortlist na kov aj
v kategórii Positive change, kde bola ocenená zlatom. Ide o prvé ocenenia banky
na EuroEffie a prvú Grand Effie v slovenskej reklame. Spolu s ďalšími úspechmi
na EFFIE AWARDS Europe Triad otvoril
nový rok a zároveň si priniesol do nového
ročníka Agentúry roka úctyhodných 2 000
bodov. Agentúre z Devína sa darilo aj na
súťažiach kreativity, odkiaľ si priniesla do
Agentúry roka 2 535 bodov.
Druhou najúspešnejšou Agentúrou roka
sa stalo MUW Saatchi. Agentúra potvrdila
v uplynulom roku svoju silu v kreatíve,
odkiaľ si priniesla aj najviac bodov – 2
335. Najúspešnejšia bola na súťaži Epica,
odkiaľ si doniesla tri ocenenia. Dve za
kampaň Maratónske psy pre ČSOB a jedno
za prácu pre Slovak Telekom. Muw Saatchi

2021

& Saatchi sa stala druhou najúspešnejšou
agentúrou na tohtoročnom Zlatom klinci.
Pre agentúru zo Sadu Janka Kráľa to bol
z hľadiska umiestnení v Agentúre roka
úspešný rok, pretože naposledy sa v prvej
trojke umiestnila v roku 2014, keď celý
rebríček aj vyhrala.
Ocenenie tretej najúspešnejšej Agentúry
roka si odniesol Wiktor Leo Burnett.
Kombinácia úspechov v kreatívnych
a efektívnych súťažiach a druhé miesto
v TOP TAAS zabezpečilo agentúre
z Leškovej tretie miesto – bronz, čím
agentúra uzatvorila poradie troch
najúspešnejších agentúr za rok 2021.
Pripomeňme, že minulý rok agentúra
získala prvé miesto a povedzme aj to,
že Wiktor Leo Burnett si pozíciu v prvej
trojke drží od roku 2014.

TOP AGENTÚRY V SÚŤAŽI AGENTÚRA ROKA 2021
Agentúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TRIAD
MUW Saatchi & Saatchi
Wiktor Leo Burnett
MADE BY VACULIK
Istropolitana Ogilvy
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
JANDL marketing a reklama
dotcom advertising
Respect APP
Elite / Monday Lovers
Zaraguza
MullenLowe GGK
applepie

Zdroj: Stratégie 2021

Body za domáce
a zahraničné
súťaže kreativity

Body za domáce
a zahraničné
súťaže efektivity

Body za
ekonomickú
výkonnosť

2 535
2 335
1 325
680
185
395
10
350
350
230
70
0
30

2 410
160
580
60
360
200
60
0
60
60
0
60
0

211

5 156

KRAS/TAAS

277
453
284
328
249
500
200
77
134
264
132
80

2 772
2 358
1 024
873
844
570
550
487
424
334
192
110

KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS
KRAS/TAAS

Počet bodov
spolu

člen
KRAS a TAAS

Rebríček TOP TAAS je rebríček, ktorý
zostavuje nezávislý audítor a je periodickým ukazovateľom ekonomickej
výkonnosti zúčastnených agentúr,
ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie

v Slovenskej republike. Agentúry sú
zoradené v rebríčku podľa výšky ich
Gross Income, ktorý je jediný celosvetovo
uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr. Zahŕňa všetky odmeny, honoráre

a provízie vyplatené agentúre. Môže byť
vo forme kreatívneho, mediálneho a produkčného fee alebo vo forme odmeny
agentúry za jednotlivé projekty, alebo
odmeny vypočítanej na základe hodinových sadzieb.

TOP TAAS 2020

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

Agentúra

KRAS

Gross income 2020 (EUR)

Počet bodov

Jandl
Wiktor Leo Burnett
Istropolitana Ogilvy
MADE BY VACULIK
MUW Saatchi & Saatchi
Zaraguza
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
TRIAD
dotcom advertising
Elite / Monday Lovers
MullenLowe GGK
applepie
Respect APP

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
nečlen
člen
člen
člen
člen

3 792 454
3 434 009
2 485 305
2 154 937
2 101 377
2 000 686
1 890 735
1 603 642
1 514 179
1 020 036
1 002 197
603 947
583 292

500
453
328
284
277
264
249
211
200
134
132
80
77

Zdroj: Stratégie 2021

Historický prehľad víťazných agentúr v súťaži Agentúra roka
Ročník
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Agentúra roka
TRIAD
Wiktor Leo Burnett
TRIAD
TRIAD
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett
MADE BY VACULIK
MUW Saatchi & Saatchi
JANDL, marketing a reklama
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett
MUW Saatchi & Saatchi
MUW Saatchi & Saatchi
Istropolitana D'Arcy
Istropolitana D'Arcy
Vaculik Advertising
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett
Mayer/McCann Erickson
Wiktor Leo Burnett
Soria & Grey
Soria & Grey
Soria & Grey

2. miesto

3. miesto

MUW Saatchi & Saatchi
TRIAD
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett
TRIAD Adevrtising
Zaraguza
JANDL, marketing a reklama
Wiktor Leo Burnett
Istropolitana Ogilvy
JANDL, marketing a reklama
Vaculik Advertising
Istropolitana Ogilvy
Istropolitana Ogilvy
MUW Saatchi & Saatchi
Wiktor Leo Burnett
Mayer/McCann Erickson
Istropolitana D'Arcy
Mayer/McCann Erickson
Juraj Vaculik Creative Studio
Juraj Vaculik Creative Studio
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett

Wiktor Leo Burnett
Effectivity Powered by Publicis
Istropolitana Ogilvy
Istropolitana Ogilvy
MADE BY VACULIK
MADE BY VACULIK
Wiktor Leo Burnett
MADE BY VACULIK
MUW Saatchi & Saatchi
MADE BY VACULIK
Istropolitana Ogilvy
Wiktor Leo Burnett
Vaculik Advertising
Vaculik Advertising
MUW Saatchi & Saatchi
Istropolitana D'Arcy
Vaculik Advertising
Vaculik Advertising
Soria & Grey
Mark BBDO
Juraj Vaculik Creative Studio
Istropolitana D'Arcy

Poznámka: *Do roku 2008 sa rebríček zverejňoval iba pre členské agentúry KRAS-u pod názvom TOP KRAS.
Poznámka: *V roku 2016 Agentúra JANDL, marketing a reklama zo súťaže odstúpila na vlastnú žiadosť.
Zdroj: Stratégie 2021
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AGENTÚRA ROKA
Rebríček najúspešnejších agentúr, ktoré bodovali

na vybraných súťažiach kreativity
O úspechoch agentúry TRIAD a MUW
Saatchi & Saatchi sme sa zmienili pri
Agentúre roka. Pri pohľade na rebríček
agentúr, ktoré bodovali na kreatívnych
súťažiach, sa na treťom mieste umiestnila agentúra THIS IS LOCCO. Agentúra
bola jednoznačne prekvapením tohto

Agentúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

TRIAD
MUW Saatchi & Saatchi
THIS IS LOCCO
Wiktor Leo Burnett
MADE BY VACULIK
Socialists
Effectivity POWERED BY
PUBLICIS
Darwin and the Machines
dotcom advertising
Respect APP
Free Andy
Elite / Monday Lovers
Róbert Slovák a jeho priatelia
Istropolitana Ogilvy
Mannschaft
Isadore
Mayer/McCann Erickson
MARK BBDO BRATISLAVA
Zaraguza
GoBigname
Kraut
applepie
JANDL marketing a reklama

roka. Podarilo sa jej pre Tatra banku
vytvoriť výnimočnú kampaň – Bejby
Blue – prvú virtuálnu osobnosť, vďaka
ktorej si agentúra odniesla ocenenie
Agentúra večera zo Zlatého klinca.
Z hľadiska úspechov nových agentúr
bol určite príjemným prekvapením na

Zlatý
klinec ADC*E
2020
2021
415
740
840
325
210
325

620

100

60

ADC*E
2021

Epica
2020
1400
885

200
800

60
60

Eurobest
2020

170

Golden
Drum
2021

Zlatom klinci úspech agentúr dotcom
advertising, Darwin and the Machines,
Socialists, Free Andy, Slovák & Friends
ale aj Mannschaft. Celkovo sa slovenské
agentúry počas uplynulého roka dokázali
presadiť aj na zahraničných súťažiach,
čo sa odzrkadlilo aj v rebríčku.
New York
festivals
2021

Hodnotenie
Stratégií
2021

Počet
bodov
spolu

300
100
250
100

50
60
160
60
20
80

2 535
2 335
2 060
1 325
680
405

KRAS+TAAS
KRAS+TAAS

395

KRAS+TAAS

50
150
100
200

260

350
85

190
310

150

200

390
350
350
310
230
195
185
160
120
120
80
70
70
50
30
10

40
350

270
130
125
185
130
120
50
80
70
70
50
30
10

40
100
50

20
30

50

20

člen KRAS
a TAAS

KRAS+TAAS
KRAS+TAAS

TAAS
KRAS+TAAS
KRAS+TAAS
KRAS+TAAS

KRAS+TAAS

KRAS+TAAS
KRAS+TAAS

Zdroj: Stratégie 2021

Rebríček najúspešnejších agentúr, ktoré bodovali

na vybraných súťažiach efektivity
Poradie agentúr, ktoré bodovali na súťažiach efektivity, rozhodla práve EFFIE
AWARDS Euro. Rebríček najefektívnejších agentúr otvára agentúra TRIAD,
ktorá ako sme sa zmienili, si z európskej

Agentúra
1.
2.
3.

TRIAD
Isadore
Wiktor Leo Burnett
THIS IS LOCCO
4.
Free Andy
5. Róbert Slovák a jeho priatelia
6. Istropolitana Ogilvy
7. Socialists
Effectivity POWERED
8.
BY PUBLICIS
9. MUW Saatchi & Saatchi
JANDL marketing a reklama
Kreatívna Dvojica
MullenLowe GGK
10.
MADE BY VACULIK
Elite / Monday Lovers
Respect APP
Zdroj: Stratégie 2021

EFFIE doniesla Grand EFFIE. Podobne
porotu v európskom meradle presvedčila
práca pre Isaadore či Hrášková polievka
od Wiktor Leo Burnett pre Ministerstvo
zdravotníctva SR a spoločnosť Lidl.

EFFIE AWARDS
EUROPE 2020

EFFIE AWARDS
EUROPE 2021

2000
100

Najväčší úspech na domácej súťaži
efektivity zaznamenali dve práce: Bejby
Blue pre Tatra banku od This is Locco
a Zdieľaj s rozumom pre O2 Slovensko od
Free Andy.

EFFIE SLOVAKIA
2021
410

600
300

300

100

Celkový súčet

člen KRAS
a TAAS

180
500
500
410
60
260

2410
600
580
500
500
410
360
260

KRAS+TAAS

200

200

KRAS+TAAS

60
60
60
60
60
60
60

160
60
60
60
60
60
60

KRAS+TAAS
KRAS+TAAS

KRAS+TAAS

KRAS+TAAS

KRAS+TAAS
KRAS+TAAS
KRAS+TAAS
KRAS+TAAS

NajoceňovaNejšie kampaNe

Najoceňovanejšie kampane

BejBy Blue

Šetrenie je návykové, vÚB Šetrič

Najoceňovanejšou kampaňou uplynulého roka je Bejby Blue
od agentúry THIS IS LOCCO. Práca doma bodovala na Zlatom
klinci, kde okrem iného získala Grand Prix a na súťaži efektivity EFFIE AWARDS Slovakia, kde ju porota odmenila zlatom.
V zahraničí presvedčila porotu ADC*E 2021, odkiaľ si odniesla
štyri bronzové ocenenia.

Ďalšími najoceňovanejšími prácami sú práce od TRIAD-u
pre VÚB banku. Banka nám VÚB šetričom chce pripomenúť,
že nie všetko, čo si plánujeme kúpiť, aj naozaj potrebujeme.
Myšlienka šetrenia a aj výsledky nadchli porotu na európskej
EFFIE AWARDS Europe, kde práca získala dokonca najvyššie
ocenenie – Grand EFFIE.

Maratónske psy

CyCling struggle

MUW Saatchi & Saatchi stojí za nápadom prepojenia bežeckého
eventu a psieho útulku. Vo svete Maratónske psy ocenila porota New York festivals 2021 a Epicy.

O práci pre Isadore hovorili porotcovia Zlatého klinca, že má
byť benchmarkom, ako sa má na Slovensku robiť reklama. A na
európskej EFFIE AWARDS Europe ju porota ocenila zlatom.

Zdieľaj s roZuMoM

Meeting ZoMBies, let‘s play, WeBuj s ľahkosťou

Operátor O2 upozornil v kampani so Zlaticou Puškárovou
a s Kristínou Tormovou na problém fake videa. Pre Free Andy
to napríklad znamenalo striebro na slovenskej EFFIE.

Porotu tohtoročného Zlatého klinca zaujali aj práce od agentúr
TRIAD – Meeting Zombies pre Slido, Let‘s play – od dotcom
advertising pre Slovnaft, Webuj s ľahkosťou od Darwin and the
Machines pre Websupport.
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AGENTÚRA ROKA 2021

TOP ĽUDIA V SLOVENSKEJ
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.

TOP CREATIVE DIRECTOR 2021

VLADO KUREK
TRIAD

Najoceňovanejšie práce za rok 2021:
• VÚB šetrič (VÚB banka)
• Meeting Zombies (Slido)
• Kúp mi radšej knihu (Martinus)

Meno

Body za práce
pre agentúru

Body

1.
2.
3.
4.

Vlado Kurek
Martin Woska
Juraj Kováč
Jaroslav Vígh

2535
2490
2060
1930

5.

Peter Kačenka

6.
7.
8.
9.

Peter Ižo
Milan Bielik
Martin Keder
Ivana Pacoňová

TRIAD
TRIAD
THIS IS LOCCO
MUW Saatchi & Saatchi
Wiktor Leo Burnett,
Socialists
MADE BY VACULIK
MADE BY VACULIK
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett
Darwin and the
Machines, GoBigname

10. Michal Pastier

820
680
540
530
520
460

Poznámka: Poradie vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení na domácich a zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú súčasťou Agentúry roka. Súčasné pôsobenie ľudí
v agentúrach sa nemusí zhodovať s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

TOP COPYWRITER 2021
Meno

Najoceňovanejšie práce za rok 2021:

Matúš Hliboký
Daniel Vachuna
Juraj Kováč
Sandra Conortová
Barbora Grič
Andrej Hrivnák
6.
Ján Stančík
7. Ivana Polohová
8. Milan Bielik
9. Vlado Kurek

• VÚB šetrič (VÚB banka)

10. Adam Baška

MATúš HLIbOKý
TRIAD

1.
2.
3.
4.
5.

Body za práce
pre agentúru

Body

TRIAD
THIS IS LOCCO
THIS IS LOCCO
THIS IS LOCCO
MUW Saatchi & Saatchi
MUW Saatchi & Saatchi
MUW Saatchi & Saatchi
MUW Saatchi & Saatchi
MADE BY VACULIK
TRIAD
TRIAD,
Elite / Monday Lovers

2070
2030
1940
1700
950
920
920
900
650
620
565

Poznámka: Poradie vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení na domácich a zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú súčasťou Agentúry roka. Súčasné pôsobenie ľudí
v agentúrach sa nemusí zhodovať s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

Zdroj: Stratégie 2021

REKLAME ZA ROK 2021
TOP ART DIRECTOR 2021

ADAM MAJKO
TRIAD

Najoceňovanejšie práce za rok 2021:
• VÚB šetrič (VÚB banka)

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

Meno

Body za práce
pre agentúru

Body

Adam Majko
Csilla Polák
Adrian Méry
Martin Jaňák
Engelbert Strapec
Roman Švajka
Peter Danada
Ivan Tichý
Veronika Holaňová

TRIAD
TRIAD
THIS IS LOCCO
THIS IS LOCCO
THIS IS LOCCO
MUW Saatchi & Saatchi
MUW Saatchi & Saatchi
MUW Saatchi & Saatchi
MUW Saatchi & Saatchi
Wiktor Leo Burnett,
Elite / Monday Lovers

2080
2070
1940
1930
1670
1240
1050
950
890

10. Jozef Kyselica

740

Poznámka: Poradie vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení na domácich a zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú súčasťou Agentúry roka. Súčasné pôsobenie ľudí
v agentúrach sa nemusí zhodovať s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

TOP STRATEGY DIRECTOR 2021
Meno

MARTIN WOSKA
TRIAD

1. Martin Woska
2. Juraj Pobjecký
Emil Myjavec
3. Peter Jančárik
Juraj Kováč
4. Dominika Múdra
5.

Romana Umrianová

6.

Juraj Plánovský
Veronika Romsauerová

Najoceňovanejšie práce za rok 2021:
• Šetrenie je návykové (VÚB)
• Slovensko žije všetkými farbami (Pernod Ricard Slovakia)
• Kúp mi radšej knihu (Martinus)
• To chce plán! (VÚB)

Daniel Abrahám
7.

Martin Kukoľ
Patrik Barták

Body za práce
pre agentúru

Body

TRIAD
Free Andy, Isadore
Free Andy
Free Andy
This is LOCCO
Wiktor Leo Burnett
Róbert Slovák
a jeho priatelia
Istropolitana Ogilvy
Istropolitana Ogilvy
Effectivity
POWERED BY PUBLICIS
Socialists
Socialists

2410
1100
500
500
500
460
410
360
360
200
200
200

Poznámka: Poradie vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení na domácich a zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú súčasťou Agentúry roka. Súčasné pôsobenie ľudí
v agentúrach sa nemusí zhodovať s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

TOP ACCOUNT MANAGER 2021

MIChAELA MARKUSKOVá
TRIAD

Najoceňovanejšie práce za rok 2021:
• VÚB šetrič (VÚB)
• Šetrenie je návykové (VÚB)

Meno

Body za práce
pre agentúru

Body

1.
2.
3.
4.
5.

Michaela Markusková
Natália Mikušová
Juraj Rusnák
Anh Doan
Simona Bobeková

3 885
3 470
2 430
1 320
1 205

6.

Milan Sitárik

TRIAD
TRIAD
THIS IS LOCCO
MUW Saatchi & Saatchi
Wiktor Leo Burnett
Wiktor Leo Burnett,
Socialists
MUW Saatchi & Saatchi
Free Andy
Free Andy
MUW Saatchi & Saatchi

7. Diana Hromeková
8. Ivana Šramatá
9. Katarína Arbe
Ema Marišková
Alexandra Strapáková,
10. Dávid Benedig,
Ivka Pavlišinová,
Michaela Ostricová

Free Andy

1 165
960
800
710
700
700

Poznámka: Poradie vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení na domácich a zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú súčasťou Agentúry roka. Súčasné pôsobenie ľudí
v agentúrach sa nemusí zhodovať s ich získanými kreditmi za ocenené práce agentúr.

Predstavujeme
reklamné agentúry
a ich top projekty

2CREATE advertising
Martin Porada
CEO,
2CREATE advertising

Našou filozofiou je
BEYOND marketing.
Musíme byť pre
klienta pridanou
hodnotou, a nie
povinným nákladom.
Využívame
najmodernejšie
technológie a dáta,
no používame aj
sedliacky rozum.
Keď sa svet zastavil, nevyplakávali sme,
neprepúšťali a neznižovali platy. Len
v najťažších chvíľach spoznáte skutočnú
kvalitu agentúrneho tímu a silu dôvery
klientov. Dnes opäť rastieme, rozširujeme
svoj tím, vyhrávame tendre a robíme
marketing, ktorý nás nielen baví, ale ako
vždy slúži v prvom rade obchodu. Našou
filozofiou je BEYOND marketing. Robíme
parádne veci, ktoré majú výrazný presah
do obchodu a často aj do nastavenia
procesov vo firmách. Noví kolegovia, ktorí
k nám prichádzajú z iných agentúr, ale
aj klienti, ktorí nás nepoznali, sú často
veľmi prekvapení, čo všetko a ako robíme.
Asi málo o sebe hovoríme... Nemáme radi
stereotyp, milujeme výzvy a ťažké zadania.
Naša agentúra je živý organizmus, ktorý
sa neustále mení a vyvíja. Musíme byť pre
klienta pridanou hodnotou, a nie povinným
nákladom. Máme silné integrované digitálne
oddelenie a vlastné produkčné štúdio.
Využívame najmodernejšie technológie
a dáta, no používame aj sedliacky rozum.
Vždy stojíme nohami na zemi a vieme, čo je
naša úloha.

STARoPRAMEn – BEER SnACkS

FRED ClouD PRE REAl ESTATE

Klient: Molson Coors/Staropramen
Zadanie: Vytvoriť komunikáciu, ktorou
v ťažkých časoch pre gastro podporíme
prevádzky, ktoré sú partnermi
Staropramen.
Riešenie: Prostredníctvom známych
osobností a šéfkuchárov (napríklad
šéfkuchár Michal Konrad) sme
produkovali obsah pre koncept
Beer Snack – spojenie dobrého jedla
s pražským pivom Staropramen.
Vytvorili sme aj špeciálnu edíciu Letný
Beer Snack, ktorú sme koncipovali ako
výzvu pre fanúšikov aj prevádzky. Tie
sa stali aktívnymi participantami na
tvorbe a šírení contentu komunikácie.

Klient: 2Create
Zadanie: Využiť skúsenosti z viac
ako 50 developerských projektov
a ponúknuť na trh CRM riešenie, ktoré
zvalcuje konkurenciu.
Riešenie: Vytvorili sme cloudové
riešenie pre manažment obchodných
a marketingových procesov real
estate projektov. FREDa milujú
obchoďáci, projekťáci, finančáci
a najmä šéfovia developerských
firiem. Uľahčuje ľuďom prácu, znižuje
náklady, zefektívňuje procesy a robí
kopu automatizovaných vecí, ktoré
pomáhajú lepšie predávať. FRED je
ďalším príkladom našich DX riešení
a 2C filozofie BEYOND marketingu,
ktorou výrazne prekračujeme rozsah
štandardných marketingových služieb.

ViziTkA AgEnTúRy
Názov agentúry: 2CREATE advertising
Člen siete: –
Vlastník: Martin Porada
CEO: Martin Porada
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: cca 1,4 mil. eur
Klienti: Atops Development, Artin
Solutions, Austrotherm, Brevia
Finance, Daikin, Daikin Europe,
Davala & Co, Ebenica, Enicos, Espania,
Felicity GH, Fundraise Capital, Hant,

IKM, ITB development, Lucaffe,
Lyreco, Medante, MRV Invest,
Novis Insurance, Orange, púpava
development, RMC Properties, RG
Development, Sanagro, Satur, Smapies,
SSPI, SČK, Staropramen, Stella Artois,
SZRB, Vision Systems, ZaMED, Zenith
Luxury Real Estate a iní
Počet stálych zamestnancov: 30
interných + 5 externých

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 25 %
Social: 15 %
Produkcia, digitálny vývoj, content, performance,
mediálny nákup: 45 %
Biznis konzultácie a strategické poradenstvo: 15 %

25+15+45
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AUTENTICKÉ, NÁPADITÉ
Soňa Horváthová, STOCK Slovensko

OCENENIE
ZA PRÍSTUP
Dôvera
zdravotná poisťovňa

FAVORIT
DESIATY
ROK PO SEBE

VOĽBA
ODDELENIA
MARKETINGU

VÝBER
ROKA

Prima banka

Heineken Slovensko

Horalky

Nechávame za seba hovoriť našu prácu

applepie

Bojovníci zA zdrAvie
Alexander Smik
Managing Director,
applepie

Efektívna kreativita
je súčasťou každého
nášho riešenia.
Naša agentúrna DNA je „AP“ Mindset.
Každá agentúra je o ľuďoch a ich ambíciách.
V applepie je preto tím ľudí, ktorí chcú
a majú priestor sa posúvať. Vďaka dlhodobo
stabilnému senior teamu majú na to
vytvorené podmienky. Efektívna kreativita
je súčasťou každého nášho riešenia.

Klient: Dôvera zdravotná poisťovňa
Prečo sme nominovali tento projekt:
Dlhodobo sa nám darí pokračovať
v komunikačnom koncepte Bojovníci
za zdravie, čo je grantový program
poisťovne Dôvera. Pomáhajú ľuďom
v ťažkej situácii získať prostriedky navyše a podporiť ich tak v ich každodennom boji o zdravie. V minulosti sme už
využívali skutočné príbehy bežných
ľudí. Koncept sa nám podarilo
posunúť ďalej a cez autentický
príbeh ukázať, že aj známa
osobnosť je na konci dňa bežný
človek, ktorý pre svoje zdravie musel veľa obetovať. Toto
posolstvo sme našli v príbehu
hokejistu Mariána Hossu.
Zadanie: Cieľom bolo
konzistentne pokračovať
v budovaní značky Dôvera ako
značky, ktorá pomáha svojim
poistencom. Toto sme chceli
pripomenúť aj v čase, keď sa
časť poistencov rozhoduje pre
zmenu poisťovne, a dať jasný
signál, že poisťovňa robí veci
navyše.
Insight: Keď sa človek ocitne
tvárou v tvár ťažkej diagnóze,
boj o zdravie nemusí zvádzať
sám. Potrebuje niekoho, kto mu
ukáže, že jeho boj nie je márny
– pozitívny vzor.

Riešenie: Bojovníkom za zdravie sme
chceli dať tvár, niekoho, kto ľuďom
povie: „Bojujte za zdravie, lebo keď nie
o zdravie a rodinu, o čo iné sa oplatí
bojovať?“ Oslovili sme Mariána Hossu,
ktorý tento súboj musel pred časom
zvádzať. Musel si vybrať. Závažné
kožné ochorenie a kariéra, alebo
zdravie a rodina.

vizitkA Agentúry:
Názov agentúry: applepie
Člen siete: –
Managing Director: Alexander Smik
Creative Director: Matej Králik
New Business Director: Katarína
Bartová

Social Media Manager: Aneta Petrejová
Account Director: Juliana Priatková
Finančný riaditeľ: Soňa Lamačková
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 603 947 eur

MS203930/04

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 70%
Social: 20% (Performance: 50%, Content: 50%)
Mediálny nákup: 5%
Produkcia: 5%

70+20+5
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BOOST AGENCY
Ľubica Hlavová
CEO, BOOST AGENCY

Nestotožňujeme sa
so stagnáciou,
očakávame progresiu.

BABičkiN dvOr
Prečo sme nominovali tento projekt:
Tento projekt je naša srdcovka. Prečo?
Predstavte si, že máte možnosť pomôcť
budovať slovenský brand, ktorý je
tu vyše 20 rokov, každý držal ich
produkt v ruke a ich prácou je starať
sa o sliepočky, aby mali čo najlepšie
vajíčka:).
Klient: Babičkin dvor
Zadanie: Zlepšiť povedomie o značke
Babičkine vajcia, naštartovanie
komunikácie na soc. sieťach s cieľom
vybudovať fanúšikovskú základňu
Insight: Sociálnym sieťam kraľujú
influenceri...

Riešenie: Na scénu prichádza Hanka,
prvá influencerka... sliepka. Hanka má
vlastnú tvár, hlas a sama si píše texty
k príspevkom. Už od začiatku kampane
sme videli, že komunikačná stratégia
bude mať úspech. Vtipná a vizuálne
atraktívna komunikácia nám napriek
obmedzenému budgetu priniesla na
Facebooku nárast fanúšikov o vyše 10
000. Veľmi nás teší, že okrem ľudí sa naša
práca páči aj klientovi, ktorý sa nebojí
a dôveruje nám. V budúcom roku máme
veľké plány a veríme, že slovenský brand
Babičkine vajcia začnú ľudia vnímať ako
lovebrand, držte palce.

V našom tíme sa snažíme udržiavať zapálenosť, vášeň, záujem. Nie je to o agentúre, je
to o ľuďoch, ktorí sú v nej. Tí tvoria agentúru. Nepredávame kozmetické doplnky, ale
výsledky duševnej práce našich ľudí alebo
inak – ovocie ich stáleho rozvoja. Pretože
ako rastú ľudia v agentúre, tak rastie aj agentúra. Toto je naša filozofia. Nestotožňujeme
sa so stagnáciou, očakávame progresiu
a tímu ponúkame všetky dostupné prostriedky a našu energiu na ich rozvoj.
Konkurenčná výhoda? Jednoduchá – u nás
vám vždy niekto zdvihne telefón:).

viziTkA AGENTúrY
BOOST AGENCY
Člen siete: nie
CEO, Managing Director: Tomáš Kišš,
Ľubica Hlavová
Art Director: Jozef Hlava
Riaditeľ digitálu: Lucia Džupinová
Account Director: Michal Hollán
Finančný riaditeľ: Ľubica Hlavová
Obrat agentúry za reklamné práce:
Odhad 300 000 eur

Podiel prác z pohľadu služieb
Kreatíva: 20 %
Social: 15 %
Content: 15 %
Produkcia: 40 %
Events: 5 %
Konzultácie: 5 %
22
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20+15+405

Klienti: iClinic, Chemolak, Babičkin
dvor, Sinclair, Žabka potraviny
Počet stálych zamestnancov: 11 – Sme
pyšní, že sme sa oproti minulému roku
nezmenili. Tím máme stabilný a tak
pokračujeme v konzistentnej práci na
riešeniach pre našich klientov. Budúci
rok budeme však pravdepodobne
naberať.

Podiel prác fullservis/online:

20+80

Fullservis kampane: 20 %
Online kampane: 80 %

43
dielov

1

praktická
brožúra

2

daňové
tlačivá

Najkomplexnejšie
daňové poradenstvo

DANE
2022
2-mesačné predplatné
len za 39,90 €

Doručovanie novín od 1. 2. do 31. 3. 2022
www.hnkonto.sk predplatne@mafraslovakia.sk

EVOLVE
YOUR BRAND

21 YEARS of CORE4 ADVERTISING
brand building

integrated marketing
www.core4.sk

UX/UI

web development

CORE4 Advertising
Miroslav Murgaš
CEO
CORE4 Advertising

Zadávateľom ponúkame spoluprácu
založenú na našich
skúsenostiach a čo
najhlbšom porozumení ich potrebám.
Vnútorne aj smerom ku klientom je pre nás
dôležitá otvorenosť a férovosť. Snažíme sa
s kolegami aj klientmi budovať dlhodobé
a rovnocenné vzťahy. Zadávateľom
ponúkame spoluprácu založenú na našich
skúsenostiach a čo najhlbšom porozumení
ich potrebám. Pri riešení zadaní sa môžeme
spoľahnúť na interné tímy kreatívcov aj
digitálnych a developerských špecialistov.

ViAnOCE pOisťOVňA KOOpERAtiVA
Klient: Poisťovňa Kooperativa
Zadanie: Nenásilne spojiť tému
Vianoc a poisťovne. Okrajovo
podporiť produkt poistenia
domácnosti.
Insight: Mnohí chceme mať
dokonalé Vianoce. Niekedy až
príliš. A v honbe za týmto cieľom
často prídeme my alebo náš
domov k úrazu.
Riešenie: Poisťovňa by v období Vianoc mala vystupovať aj
preventívne. Preto sme využili
insight koledovania a vytvorili
spievané príbehy troch ľudí,
ktorí si preháňaním vianočných príprav koledujú o poistný
malér. Ako poisťovňa klientom
pripomíname podstatu Vianoc
a fakt, že nemusia byť dokonalé.
Radšej nech sú pokojné a bezpečné. Okrem videokampane sme
vytvorili ďalšie typológie „koledovačov“ v rámci social media
a nechali fanúšikov označovať
blízkych, ktorí si tiež koledujú.
Takto pre nich mohli vyhrať
pekné darčeky.
Na kampani sa podieľali:
Copywriter: Dávid Sontág, Ivana
Ondovčíková, Daniel Feranec
Strategy Director: Andrej Csino,
Art Director: Anna Schaal
Account Manager: Natália
Vargová,
Produkcia: Laurinc Studio

podiel prác fullservis/online:

50+50

Fullservis kampane: 50 %
Kampane realizované
iba v online: 50 %

MS206153/02

podiel prác z hľadiska služieb:

25+10+550

Kreatíva: 25 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 5 %
Content: 5 %
Produkcia: 5 %
Web dizajn
a technologické služby: 50 %

CORE4 AdVERtising
Člen siete: –
CEO: Miroslav Murgaš
Kreatívny riaditeľ: Andrej Csino
Strategický riaditeľ: Andrej Csino
Account Director: Natália Vargová
Finančný riaditeľ: Monika Poláková
Teamleader/Senior Developer: Andrej
Špička

Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 826 083 eur
Klienti: ČSOB leasing, Elis.Tech,
GGE Group, Kooperativa, PARTNERS
GROUP SK, Slovak lines, StartLab,
Unilabs Slovensko, YIT Slovakia
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Never
stop
evolving
Bratislava Zürich Praha
www.thedarwins.com

Darwin and
the Machines
Martin Blaško,
Michal Pastier,
Marián Fury
Darwin and
the Machines

Našou top prioritou
je budovať dlhodobé
a úspešné spolupráce,
pomáhať rásť slovenským firmám a presadzovať sa na zahraničných trhoch.
Agentúru sme launchli v marci 2021, takže
je to náš prvý rok. Budujeme ju od začiatku
presne tak, ako sme to vždy chceli, a tak,
aby nás to aj po toľkých rokoch v reklame
ešte bavilo každý deň. Našou top prioritou
je budovať dlhodobé a úspešné spolupráce,
pomáhať rásť slovenským firmám a presadzovať sa na zahraničných trhoch. Kreatívne
ceny sú „nice to have“, ale našou odmenou
bude úspech značiek, ktoré rastú a sú úspešné aj vďaka našej pomoci.

WEBSUPPORT CASE STUDY
Klient: Websupport
Opis a zhrnutie riešeného problému:
Websupport sa spojil s Loopia Group
a vytvára technologickú platformu pre
celú strednú Európu. Medzinárodná
príležitosť rásť si vyžadovala redizajn
identity a reštart komunikácie.
Výzva a cieľ: Zadaním pre brandingovú
agentúru GoBigname bolo navrhnúť
unikátne a atraktívne kódy značky
v novej medzinárodnej identite vrátane
unikátneho maskota a písma na mieru.
Nové kódy musia fungovať od online
bannerov cez sociálne siete po televízne
reklamy a evokovať jednoduchosť a dostupnosť. Úlohou reklamnej agentúry
Darwin & the Machines bolo navrhnúť
stratégiu a exekúciu medzinárodnej
kampane a pomôcť spustiť značku na
viacerých trhoch.
Stratégia, plán a kreativita: Darwin and
the Machines upravili základný pozicioning o jednoduchosti a dostupnosti na
unikátnejšiu a najmä vizuálne atraktívnejšiu „ľahkosť“. Spojenie „s ľahkosťou“
je spojovací prvok copytextov nielen aktuálnej, ale aj budúcich kampaní a vizuálne sa dostáva aj do samotných spotov.
Vďaka unikátnemu charakteru sa ľahšie
naplnia základné princípy efektívnej
komunikácie ako atraktivita, zrozumiteľnosť, konzistencia a frekvencia.
Riešenie a realizácia: Vzhľadom na
novú brand identitu a výrazný nový
charakter sme vedeli, že potrebujeme
špičkovú exekúciu a vytvorenie nášho

vlastného 3D sveta. Chceli sme vytvoriť
príbeh o pocite ľahkosti, ktorou bude
náš charakter Cary Webson pomáhať
ľuďom jednoducho pomocou lusknutia
prstom dosiahnuť zmenu a nové poslanie vo forme novej webovej stránky
a e-shopu. Realizácia celkovej animácie a finalizácie projektu trvala cca 3
mesiace a pripravovala sa rovno v troch
jazykových mutáciách (SK, CZ, HU).
Kampaň bola nasadená vo všetkých
3 krajinách v podobe reklamného
spotu v TV, s dôrazom na online video
YouTube, Facebooku, Instagrame a ďalších kanáloch a médiách, špecifických
pre jednotlivé krajiny. Ako doplnkové
formáty v kampani fungovali brandingy a PR. Kampaň pobeží vo viacerých
vlnách do konca roku.
Výsledky: Vďaka kampani zaznamenal
Websupport rast návštevnosti v ČR rádovo v stovkách percent a vyššie desiatky
percent v počte nových zákazníkov.
Kampaň v ČR zasiahla aspoň raz viac
ako 60 % cieľovej skupiny.
Na kreatívnej súťaži Zlatý klinec 2021
získala táto kampaň: zlatý Klinec
za logo a identitu v kategórii Design,
strieborné Klince v Crafte za Best art
direction a Best illustration. Na kreatívnej súťaži ADC Czech Creative awards
získala bronz v kategórii Design a shortlist v kategórii Craft. Na európskej ADC
Europe Awards 2021 ju porota ocenila
bronzom v kategórii Design Motion
Graphic.

Podiel prác fullservis/online:

50+50
50+25+105

Fullservis kampane: 50 %
Kampane realizované
iba v online: 50 %

MS206072/02

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 50 %
Stratégia: 25 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 5 %
Produkcia: 10 %

ViziTkA AgEnTúRY:
Názov agentúry: Darwin and the
Machines
Člen siete: –
CEO SK: Martin Blaško
CEO CZ: Marián Fury
Creative director: Michal Pastier
Strategy director: Juraj Pobjecký
Art director: Tereza Talichová
Human machines: Brandon, Joy, Roy

Spolupracujúce agentúry: –
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: Agentúra začala fungovať až
v marci 2021
Klienti: Billdu, ČSOB ČR, Diplomat
dental, Kickresume, Maxsport, Tempo
Kondela, Websupport
Počet stálych spolupracovníkov: 6
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TENTO ROK
PATRÍ NÁM

2create.sk

V ťažkých časoch spoznáte skutočnú kvalitu
agentúrneho tímu a silu dôvery klientov.
Keď sa svet zastavil, nevyplakávali sme, neprepúšťali a neznižovali platy. Ešte viac sme sa zomkli ako tím
a proaktívne vytvárali efektívne riešenia pre našich klientov. Aj preto bude rok 2C22 patriť nám. Rastieme,
rozširujeme svoj tím, vyhrávame tendre a robíme marketing, ktorý ako vždy slúži v prvom rade obchodu.

MS203400/02

Sme 2C a robíme veci inak. Robíme BEYOND marketing.

VIAC INFO NA:
hnkonferencie@mafraslovakia.sk
hnkonferencie.sk

EVENTY NA KĽÚČ
Sme eventová agentúra, ktorá
zabezpečuje realizáciu odborných,
lifestylových a spoločenských podujatí.
Máme bohaté skúsenosti, spoľahlivých
dodávateľov a rozsiahle databázy.

Konferencie
Výstavy
Diskusné fóra
Podujatia pre verejnosť
Semináre
Workshopy
Galavečery

ČO PONÚKAME

Profesionálny produkčný servis

Medializácia v našich médiách

Zabezpečenie všetkých
vašich požiadaviek

Odborné zastrešenie jediným
mienkotvorným ekonomickým
titulom na Slovensku

Žiadna administratíva
a fakturácia
Kreatívne spracovanie našimi
internými pracovníkmi

dotcom advertising
Roman Beličák
Managing Director,
dotcom advertising

Vždy tu bola snaha byť
priamymi voči našim
partnerom, rozumieť
tomu, čo a prečo robíme, a pomenúvať veci
správnymi pojmami –
úprimnosť bez obalu.
Ľudskosť, schopnosť počúvať a porozumieť, o to sa snažíme u nás v agentúre. Pri
aktuálnej strate osobných vzťahov toto veľmi
chýba. Cez Teams sa veľmi ťažko udržiavajú
vzťahy s klientmi, kolegami, dodávateľmi na
inej ako technickej úrovni. Preto je to dosť
zásadná výzva súčasnosti. No a vždy tu bola
snaha byť priamymi voči našim partnerom,
rozumieť tomu, čo a prečo robíme, a pomenúvať veci správnymi pojmami – úprimnosť
bez obalu.

Chémia je záBava aleBo škola
v mineCRafte pRe Slovnaft
Klient: Slovnaft
Zadanie: Vytvoriť ďalší ročník kampane Chémia je zábava s cieľom pritiahnuť deti k stredoškolskému štúdiu
chémie. Posunúť komunikáciu na nový
level.
Insight: Cieľová skupina je až po krk
v internetovej kultúre, memečkách,
streamoch, počítačových hrách,
technológiách a trendoch. Ak sa im
chcete priblížiť, musíte hovoriť
ich jazykom a nepôsobiť ako
boomer. Skrátka prísť s niečím
cool a z ich sveta.
Riešenie: Postavili sme školu
v Minecrafte, v ktorej si každý
mohol skúsiť vyriešiť úlohy
z rovnakých predmetov ako
na skutočných prijímačkách.
Tými ich previedol youtuber
Asimister.

a Digitálna kampaň, ako aj zlatý Klinec
v kategórii Craft – Best Digital Craft.
V Hodnotení Stratégií sa stala striebornou prácou v kategóriách: Digital
– social media, Digital – influencer
marketing.
Na súťaži Epica Awards bodovala práca
v kategórii Native, kde získala bronz
a na Cresta Awards v kategórii Social
Campaing získala tiež bronz.

Práca získala na Zlatom klinci
bronzový Klinec v kategórii
Digitál, strieborné Klince v kategóriách Promo & Activation

vizitka agentúRy:
Názov agentúry: dotcom advertising
Managing Director: Roman Beličák
Chief Operating Officer: Zuzana
Zelenková
Kreatívni riaditelia: Roman Roj, Juraj
Dvorecký
Strategický riaditeľ: Peter Urbanec
Client Service Director: Stanislav
Pavlík
Finančná riaditeľka: Janka Šperková
Spolupracujúce agentúry:
dotcom.cz, s. r. o., Eura7 Polska,

podiel prác fullservis/online:

60+40

Fullservis kampane: 60 %
Kampane realizované
iba v online: 40 %

Be.Social Budapest, ZenithMedia,
MediaCom, MindShare, Ogilvy Praha,
TRUKRU studio, UMG Production
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 1,5 mil. eur
Klienti: Tesco Central Europe,
Slovnaft, JTRE, Slovanet, VSE/innogy,
Syrárne BEL, Víno Matyšák, St.
Nicolaus, Budiš, Jablčnô, Veselý očná
klinika
Počet stálych zamestnancov: 49

podiel prác z hľadiska služieb:

25+15+51025

Kreatíva: 25 %
Social: 15 %
Mediálny nákup: 5 %
Performance: 10 %
Content: 15 %
Produkcia: 5 %
Stratégia: 25 %
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Elite/Monday Lovers
Marián Hlinka
Client Service Director
Elite/Monday Lovers

V Elite je už takmer
15 rokov extra dôležité
„Elite DNA“. Ľudskí,
skromní, slušní, priateľskí, no zároveň pracovití, profesionálni
a ambiciózni. A okrem
toho, veľmi si netykáme s vetou „Nedá sa“,
čo často pomôže v ťažkých chvíľach či napätých deadlinoch.
Pre nás je dôležité, aby ľudí v agentúre práca
bavila, aby boli Monday Lovers. Keď ich to
nebaví, nemá to dlhodobo žiadny význam.
Okrem toho je v Elite už takmer 15 rokov
extra dôležité takzvané „Elite DNA“. Ľudskí,
skromní, slušní, priateľskí, no zároveň
pracovití, profesionálni a ambiciózni. Iní
sme nikdy neboli a nikdy nebudeme. A takto
sa správame k zamestnancom i ku klientom.
Možno aj preto s nami väčšina zostáva veľa,
veľa rokov. A okrem toho, veľmi si netykáme
s vetou „Nedá sa“, čo často pomôže v ťažkých
chvíľach či napätých deadlinoch.

NÁJDI SA V NAJLEPŠEJ MOBILNEJ SIETI
Klient: Orange Slovensko
Kampaň na najlepšiu mobilnú sieť na
Slovensku a spustenie nového komunikačného konceptu.
Spolu s letnou kampaňou, ktorej hlavným motívom bola Cesta hrdinov SNP
a najlepšia mobilná sieť na Slovensku,
sme spoločne s Orange Slovensko
spustili aj nový dlhodobý komunikačný
koncept „Nájdi sa“.
Dnes je taká doba, že človek stále niečo
hľadá a väčšinou to aj nájde. Na internete. Avšak môže sa stať, že hľadá sám
seba, a to už je ťažší oriešok. Ale môže to
byť aj zábava. Skúšať nové veci, testovať
a pomaly prichádzať na to, čo nás baví.
A zrazu príde niečo, v čom sa nájdeme,
čo zmení náš život. Možno sa nájdeme
vo varení, možno v cyklistike, možno
v chovaní psa. A možno sa nájdeme
v prekonávaní samého seba, napríklad
počas náročnej turistickej Cesty hrdinov
SNP, ako v našej kampani pre Orange.
Na to, aby sme našli samých seba, sa
potrebujeme pozrieť do svojho vnútra.
Jednou z príležitostí na to je absolvovanie
Cesty hrdinov SNP, najdlhšej turistickej
trasy naprieč Slovenskom, ktorej dokončenie je na bucket liste mnohých ľudí. No
a naprieč Slovenskom je Orange rovnako

VIzITkA AgENTúry:
Názov agentúry: Elite/Monday Lovers
Člen siete: nie
CEO: Ľubomír Lajoš
Client Service Director: Marián
Hlinka
Strategy Director: Peter Šurín
Creative Director: Peter Michalka
Associate Creative Director: Jozef
Kyselica
Art Director: Kamil Krajňák

Podiel prác fullservis/online:

60+40

Fullservis kampane: 60 %
Kampane realizované
iba v online: 40 %

MS203850/04

najlepšou mobilnou sieťou, čo sme demonštrovali vo všetkých kampaňových
výstupoch.
Chodenie, objavovanie, bolesť, voda, blato, kliešte, otlaky, stratenie sa a nájdenie
sa. To všetko sa dá nájsť v tejto kampani.
Pretože nech už máte na cestách akýkoľvek problém, väčšinu z nich dokážete
vyriešiť vďaka najlepšej mobilnej sieti
od Orangeu. A aby to nebolo celé príliš
patetické, všetko to trefne a vtipne
komentuje nová postava komunikácie
Orangeu – Glosátor.

Account Director: Roman Breja
Spolupracujúce agentúry: Basta Digital
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 1,02 mil. eur
Klienti: Orange, Harmony, SHP Group,
Slovnaft, Hubert, Hyundai, Baumit,
Bioderma, ZSE, Depaul
Počet stálych zamestnancov: 42

Podiel prác z hľadiska služieb:

50+15+3210

Kreatíva: 50 %
Social: 15 %
Mediálny nákup: 3 %
Performance: 2 %
Content: 10 %
Produkcia: 10 %
IT, programovanie, mobilné
aplikácie: 10 %
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Generations
Branding Agency
Daniel Bradáč
Managing director,
Generations Branding
Agency

Vďaka dlhoročným
skúsenostiam, rozhodnutiam založeným
na analýze a znalosti trhu, dokážeme
s klientom uvažovať
aj o biznis rozhodnutiach, ktoré budú mať
dosah nielen na marketing, ale aj na vývoj
a výkon celej firmy.
Ľudí v agentúre vedieme k naplneniu našej
vízie. A stále je najdôležitejšia kvalitná poctivá profesionálna práca. Nemenej dôležité sú
vzťahy, komunikácia, úprimnosť a lojalita,
ale aj nadhľad, vzdelávanie a pomoc navzájom. To je vysoká pridaná hodnota aj pre
našich klientov.
Ak mám hovoriť o tom, čo naša agentúra vie
ponúknuť klientom, určite to je pochopenie
biznisu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam,
rozhodnutiam založeným na analýze a znalosti trhu, dokážeme s klientom uvažovať
aj o biznis rozhodnutiach, ktoré budú mať
dosah nielen na marketing, ale na vývoj
a výkon celej firmy. Snažíme sa neustále prinášať vysokú pridanú hodnotu pre celkový
biznis a značku klientov. Máme skúsenosti
zo spoluprác v oblasti brandingu, employer
brandingu a firemnej kultúry líderských
značiek v oblasti služieb, retailu aj výroby.
Vždy navrhujeme jedno unikátne dlhotrvajúce riešenie – Brand ideu na top úrovni, ktorá
často samotných klientov prekvapí. V tomto roku sme vytvorili aj vlastný produkt
založený na našom dlhoročnom know-how
z oblasti budovania firemnej kultúry určený
firmám – BrandBox.
34
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CUPRA – PRojekt #6zmyslov
Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt:
Málokedy sa slovenskej agentúre podarí
vytvoriť kreatívny koncept launchu novej
automobilovej značky na trhu vrátane TV
spotu. Nám sa to s projektom #6zmyslov
podarilo. Navyše tak úspešne, že projekt
pôvodne určený pre sociálne médiá sa
rozrástol do prakticky všetkých ATL mediatypov (TV, rádio, OOH, print) a dosiahol pozoruhodné výsledky. V Európe sme
tak jedinou krajinou okrem Španielska,
ktorá má aj vlastný TV spot.
Klient: CUPRA - Porsche Inter Auto
Slovakia
Zadanie: Predstaviť a priblížiť najmladšiu európsku automobilovú značku
slovenskému publiku.
Insight: CUPRA je najmladšia automobilka VW skupiny. Pôvodne bola
súčasťou značky SEAT. Patrí však do
iného sveta, je to moderné, dynamické,
športové a podprémiové auto. Značka
budúcnosti. Úplne iná ako SEAT. Úlohou
agentúry bolo predstaviť auto na slovenskom trhu. Auto, ktoré nikto nepozná,
nikto nevidel a nemá k čomu prirovnať.
Navyše na trhu, ktorý je automobilová
veľmoc a kde launch nových modelov
známych etablovaných značiek prichádza každý mesiac.

Riešenie: Oslovili sme 5 originálnych
slovenských umelcov. Každý z nich
reprezentuje jeden zmysel. Poprosili
sme ich, aby nám každý predstavil auto,
ktoré nikdy nevideli, svojím spôsobom.
A vytvorili sme unikátnu originálnu predstavu značky Cupra. Ako by
vyzerala očami fotografa, chutila podľa
šéfkuchára, keby bola jedlo, akú hudbu
by ste si v aute Cupra púšťali, aký šperk
a prívesok by značku Cupra reprezentoval a akú vôňu by ste v aute chceli
mať. Vznikol tak originálny slovenský
komunikačný koncept na predstavenie
originálneho vozidla CUPRA. Výsledky
prekonali očakávania a kampaň sa
z online prostredia stala integrovanou
kampaňou prezentovanou aj v rádiu,
OOH a v TV.

vizitkA AGentúRy
Názov agentúry: Generations Branding
Agency
Člen siete: nie
Managing Director: Daniel Bradáč
Kreatívny riaditeľ: Erik Reingraber
Account Director: Ivana Doria
Spolupracujúce agentúry: 2muse,
Unimedia
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 750 000 eur

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 25 %
Social: 25 %
Brand a Business Consulting: 50 %

Klienti: TEMPEST, CUPRA - Porsche
Slovakia, OVB Allfinanz Slovensko,
NN, COFIDIS SA, Viessmann, Róbert
Gašparík - mäsovýroba, ALAGENEX
life, Váš Lekár, UNIPHARMA,
Danucem Slovensko, TAXI
BRATISLAVA, GGE, Očná klinika
Neovízia a ďalší
Počet stálych zamestnancov: 8

25+25+50

MADE BY VACULIK
Zuzana Ďurčeková
CEO
MADE BY VACULIK

Máme silné strategické kompetencie podložené rokmi skúseností, ktoré sú prepojené
s unikátnym kreatívnym uvažovaním.
A to všetko „zabalené“
v príjemnej priateľskej
atmosfére. V agentúre
to nazývame „kreatívna inteligencia“.
Čo je pre agentúru dôležité? V tomto komplikovanom období, keď sa neustále stretávame
a rozchádzame – z firmy na home office
a opačne, je dôležité, aby sme si zachovali
hlavne zdravý rozum, tímové prepojenie
a dobrú náladu. Na tom pracujeme.

ZELEná téMA prE MoDrú BAnKU
Klient: Tatra banka
Zadanie: Tatra banka dlhodobo robí
projekty za hranicami svojho biznisu. Roky je známa ako podporovateľ
vzdelania, technológií a umenia.
Okrem týchto základných pilierov
však chcela viac upriamiť pozornosť
aj na tému udržateľnosti, ktorá nikdy
nebola taká dôležitá ako dnes. Aj keď sa
Tatra banka podľa princípov udržateľnosti správa už roky a neustále hľadá
možnosti, ako efektívnejšie narábať
so zdrojmi (či už ide o jej vnútorné
fungovanie, alebo zodpovedný prístup
k biznisu), túto tému doteraz takmer
vôbec nekomunikovala. Pre Tatra banku bolo však nesmierne dôležité, aby sa
vyhla prvoplánovému „greenwashingu“ a aby jej prínos k téme udržateľnosti bol na jednej strane zmysluplný a na
druhej v plnom súlade s jej doterajším
positioningom.
Insight: Ako spojiť od základov „modrú“ banku so „zelenou“ témou?
Riešenie: Odpoveď sme našli v označení našej planéty, ktorá sa vďaka
percentuálnemu podielu vody zvykne
označovať aj ako „modra planéta“.
Explikácia prístupu:
„Sme banka, ktorá je a vždy bude

modrá. Keď sa na Zem pozrieme zhora,
je modrá a chceme, aby modrá zostala.
Naše inovácie chceme vytvárať tak, aby
nezaťažovali modrú planétu. Modrá je
farbou nášho zodpovedného prístupu.“
Umbrellovým konceptom „premodruplanetu“ sa nám tak podarilo uchopiť
zdanlivo „zelenú“ tému „modrým“ spôsobom. Pod konceptom „premodruplanetu“ tak bude Tatra banka komunikovať všetky produkty a inovácie, ktoré
bude postupne v kontexte udržateľnosti
prinášať. Nejde teda iba o komunikačný koncept, ale smerovanie značky.

Naša Zem je jediná planéta v galaxii s modrými oceánmi
a modrým nebom. Je to miesto, kde žijeme.
Miesto, ktoré je naším domovom. Od nášho vzniku sme
a vždy budeme modrá banka a chceme, aby aj naša planéta
naďalej ostala modrá. Preto neustále prinášame inovácie,
ktoré prispievajú k poklesu jej zaťaženia a podporujeme projekty,
ktoré výrazne znižujú plytvanie zdrojov #premodruplanetu

www.premodruplanetu.sk

VIZItKA AgEntúrY:
Názov agentúry: MADE BY VACULIK
Člen siete: nie
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

podiel prác fullservis/online:

60+40

Fullservis kampane: 60 %
Kampane realizované
iba v online: 40 %

Account Director: Ada Šimšíková
CFO: Stella Vodová
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 2 154 937 eur
Klienti: Tatra banka, Heineken
Slovensko, Markíza Slovakia, Cresco
Group
Počet stálych zamestnancov: 47

podiel prác z hľadiska služieb:

55+15+510

Integrované kampane: 55 %
Offline: 15 %
Online: 15 %
Social: 5 %
Strategické
poradenstvo: 10
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PF2022
Dopamín je molekula úspechu
Uvoľňuje sa v�mozgu každým dosiahnutým cieľom a�ženie nás dopredu.
Molekuly agentúrneho dopamínu u�nás v�tomto roku spustilo 8 nových
klientov, 15 nových kolegov, nová digitálna divízia Profero,
členstvo v�sieti ADMA a�úspech na EFFIE Slovakia.

MullenLowe GGK
Marek Pajtáš
CEO,
MullenLowe GGK

Aby sme vedeli čo
najlepšie reagovať na
požiadavky trhu, na
Slovensku sme vybudovali pobočku medzinárodnej digitálnej
agentúry MullenLowe
Profero.
Pre našu agentúru sú kľúčoví naši ľudia
a klienti. Aby sme vedeli čo najlepšie
reagovať na požiadavky trhu, na Slovensku
sme vybudovali pobočku medzinárodnej
digitálnej agentúry MullenLowe Profero,
v ktorej aktuálne pracuje ľudí. Agentúra a jej
nová digitálna divízia pracuje v hybridnom
režime, pričom maximálne využíva silné
stránky oboch zložiek.

Podiel prác fullservis/online:

30+70
35+15+10

Fullservis kampane: 30 %
Kampane realizované
iba v online: 70 %

MS206060/02

Podiel prác z hľadiska služieb:
Kreatíva: 35 %
Social: 15 %
Mediálny nákup: 10 %
Performance: 10 %
Content: 15 %
Produkcia: 15 %

Sny, drina a PandéMia
Klient: Volkswagen úžitkové vozidlá
Zadanie: Náročné obdobie spôsobené
pandémiou koronavírusu zanechalo
nezmazateľnú stopu na podnikateľskom prostredí na Slovensku. Práve
z tohto dôvodu vznikla vo Volkswagen
Úžitkové vozidlá požiadavka na vytvorenie komunikačnej aktivity, ktorá by
demonštrovala solidaritu značky s ťažko skúšanými podnikateľmi a upriamila pozornosť na ich podnikateľské
a životné výzvy.
Insight: Uvedomovali sme si všetky
limity zadania vrátane rozpočtových.
Tiež sme si uvedomili, že klasická
kampaň by bola iba jednou z viacerých v mediálnom priestore a po
určitom čase by vyšumela bez stopy
do stratena. Preto sme chceli vytvoriť niečo s presahom mimo klasickej
kampaňovej šablóny z obsahovej
i formálnej stránky.
Riešenie: Vznikol takmer polhodinový dokumentárny film Sny, drina
a pandémia. Zjednodušene povedané:
sadli sme si do VW Caddy a zmapovali
situáciu malých podnikateľov naprieč
celým Slovenskom. Oslovili sme na to
nezávislého dokumentaristu Jakuba
Šipoša, ktorý bol kameramanom
a zároveň režisérom dokumentu.
Zadaním bolo nielen zaznamenať príbehy malých podnikateľov. Ide o film,
ktorý prirodzene otvára témy zodpovednosti, udržateľnosti a lokálnosti.

Núti k zamysleniu podnikateľov, ale
aj širšiu verejnosť. Tento unikátny
komunikačný počin by nevznikol bez
osvieteného klienta, ktorý dal režisérovi priestor na autorské dielo. Značka
Volkswagen Úžitkové vozidlá sa
objavuje iba v záverečných titulkoch
a produkt iba v dronových záberoch
na krajinu, ktoré majú podporovať
pocit cestovania po Slovensku. Na
microsite projektu a v podpornej
online kampani je značka prirodzene
viditeľnejšia a celý projekt detailnejšie
vysvetlený.

VizitKa aGentúry:
Názov agentúry: MullenLowe GGK
Člen siete: MullenLowe Group (afilačná
zmluva)
CEO: Marek Pajtáš
Kreatívny riaditeľ: Vlado Slivka
Strategický riaditeľ: Robert Cyprich
Riaditeľ digitálnej divízie: Katarína
Bizubová
Account Director: Martin Albert
Finančný riaditeľ: Daniela Kyselicová
Head of DTP & Production: Jozef Hupka
Spolupracujúce agentúry: Panmedia
Western

Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 1 002 197 eur
Klienti: VW, VW Úžitkové vozidlá, Audi,
Seat, Baumit International, Baumit
Slovensko, Bramac, Knauf Insulation,
BigMat, VšZP, Slovenský mliekarenský
zväz, Volkswagen Financial Services,
Pierre Baguette, Eurovea, Benab,
Kozí vŕšok, YIT, Zelená žaba, Hotel
Elizabeth, Grandhotel Tatra, Pravda,
Deťom s rakovinou
Počet stálych zamestnancov: 50 (+17)
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stratéGie
sú najrelevantnejšie
biznisové MédiuM na trhu Pre

Panel slovenských MarketinGových Profesionálov, Go4insiGht

www.strateGie.sk

stratéGie

Marketérov

strateGie.sk

strateGiesk

MaGazin stratéGie

PACKY ADVERTISING
Peter Packaň
Managing Director,
Packy Advertising

Keď k nám príde
klient, nechceme hneď
poznať zadanie, ani
aký je jeho budget,
chceme ho najskôr
pochopiť. Ak vieme
o jeho cieľoch a potrebách dokážeme byť
nápomocní.
Najdôležitejšie je pre mňa vedieť sa spoľahnúť na svojich kolegov a mať v nich dôveru.
U všetkých si najviac cením keď sú nielen
spoľahliví, ale aj dôslední. Chcem spomenúť
taktiež, že kolegovia musia mať presah na
pozíciach. Snažím sa všetkých u nás vo firme
viesť k tomu, aby pre nich práca bola radosť,
z ktorej potom budú čerpať nielen oni, ale aj
naši klienti. Po viac ako 10-tich rokoch našej
agentúry si dovolím povedať, že naša najväčšia konkurenčná výhoda spočíva v tom, že
sme silne proklientsky orientovaní - dokážeme integrovať kampane a z jedného nápadu
vytvoriť komplexnú kampaň. Snažíme sa
hľadať riešenia aj tam, kde by iné agentúry
priestor nevideli. Keď k nám príde klient,
nechceme hneď poznať zadanie, ani aký je
jeho budget, chceme ho najskôr pochopiť. Ak
vieme o jeho cieľoch a potrebách dokážeme
byť nápomocní a zanechať v ňom dobrý pocit nielen z príjemného prostredia a profesionality, ktorú mu poskytujeme, ale tiež v tom,
že keď u nás nechá jedno zadanie vždy ho
rozvinieme za hranice očakávaného.

MITICKá: O DúšOK lEPší DEň
Klient: Trenčianske minerálne vody
Zadanie: Hlavným cieľom bolo posilniť
brand awareness a odkomunikovať
benefity, ktoré minerálna voda Mitická
prináša.
Insight: Imidžové video
založené na mozaike
situácií, prostredníctvom
ktorých zdôrazňujeme, že
minerálna voda je vhodná
na každodenné pitie
a úplne pre každého.
Riešenie: Vytvorili sme
prierezový spot, ktorý
zdôrazňuje a ukazuje,
že prameň Mitickej je
darom, vďaka ktorému
môžete byť o dúšok
zdravší, vitálnejší, lepší,
aktívnejší, tvorivejší.
Vďaka priaznivému
zloženiu, ktoré minerálna
voda Mitická poskytuje,
môžete mať s ňou každý
deň lepší. V televíznom
spote sme použili známu
slovenskú pesničku
„Svety“ aj hlas od známej
slovenskej speváčky
Kataríny Knechtovej.

VIzITKA AGENTúRY:
Názov agentúry: PACKY ADVERTISING
Člen siete: nie
Managing Director: Peter Packaň
Kreatívny riaditeľ: Vlado Nilaš, Ivana
Mikulášiová
Strategický riaditeľ: Róbert Tóth
Riaditeľ digitálu: Alena Hrešová
Account Director: Janette Palúchová
Finančný riaditeľ: Katarína Darilová
Spolupracujúce agentúry: Idea
Element, 2imPress

Podiel prác fullservis/online:

60+40

Fullservis kampane: 30 %
Kampane realizované
iba v online: 70%

Klienti: AMC, Šport1, Šport2, EHF,
CBI, 4LV, Mitická, Liget, McCarter,
Sedlačko & Partners, Dr.MAX, NiKA,
Grand Bari, Chateau Grand Bari, Deva,
Collagen for Beauty, V12, Elixor, TIPOS
Extraliga, Movino, Mc.Carter, Jones
Lang LaSalle, Imuna Pharm, Vanapo,
Slovenský Zväz Hádzanej, Squarebizz
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 1,5 mil. eur

Podiel prác z hľadiska služieb:

30+20+10

Kreatíva: 30 %
Social: 20 %
Mediálny nákup: 20 %
Performance: 10 %
Content: 10 %
Produkcia: 10 %
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Získali sme zlato
v súťažiach digitálneho
marketingu, kreativity
a public relations.

Vďaka našim klientom a partnerom tvoríme inovatívne komunikačné stratégie
s využitím poznatkov kognitívnej vedy a zároveň s akcentom na spoločenskú
zodpovednosť. Okrem digitálnych riešení prinášame aj kampane v offline
médiách, PR či eventy. Viac na www.slovakandfriends.agency

SLOVÁK
AND
FRIENDS.
AGENCY

Róbert Slovák
a jeho priatelia
Róbert Slovák
Founder & Creative
Director,
Slovák & Friends

Našou ambíciou je akcentovať spoločensky
zodpovedné projekty.
Našou ambíciou je akcentovať spoločensky
zodpovedné projekty. Chceme, aby naša
práca bola užitočná nielen pre našich
zadávateľov, ale aj pre ich zamestnancov,
zákazníkov, ale aj pre prírodu či budúce
generácie.

LidL podpoRuje RovnoSť pRíLežitoStí
Klient: Lidl Slovenská republika
Zadanie: Popri témach stability a slovenskosti je spoločnosť Lidl silná aj
v oblasti rovnosti príležitostí. Aj preto
vznikla strategická iniciatíva Rôzni =
rovní, ktorá zastrešuje interné programy venujúce sa diverzite a inklúzii, ale
aj kampaň upozorňujúcu na nerovnosti
platov mužov a žien na Slovensku.
Insight: Rýchlosť nášho mozgu pri
spracovávaní informácií prijatých
z okolia je obmedzená. Mozog si preto
pomáha vytváraním rôznych skratiek
a predikcií. Táto evolučná „barlička“
nám umožňuje konať dostatočne rýchlo
v momentoch, keď to naozaj potrebujeme. Stojí však aj za našou náchylnosťou podliehať rôznym „biasom“,
predsudkom či ilúziám. Ako ich vieme

prekonať? Pomôže vedome sa zastaviť a situáciám venovať väčšiu dávku
pozornosti.
Riešenie: Hlavná trojica jednozáberových spotov sa nakrúcala v priestoroch
tzv. Ames room, čo je známy optický
klam, ktorý využíva perspektívnu
skratku. Osoby v interiéri pôsobia ako
nereálne vysoké alebo, naopak, nízke.
V spotoch účinkuje zmiešaná dvojica
tvorená zamestnancami Lidla, pričom
nadrozmerný je muž. Skreslený pohľad
sa stratí, keď dvojica pristúpi k sebe.
A práve tento moment upozorňuje na
fakt, že v Lidli to chodí inak. Tento
zamestnávateľ nepodlieha ilúziám
a na mužov a ženy nazerá rovnako, čo
znamená, že za tú istú prácu udeľuje
rovnaký plat.

vizitka agentúRy:
Názov agentúry: Slovák & Friends
Člen siete: nie
Managing Director: Kristína Stella
Krištúfková
Strategic Director: Romana Umrianová
Founder & Creative Director: Róbert
Slovák
Art Director: Lucia Čermáková
Graphic Designer: Jakub Mikula
Copywriter: Silvia Gašparcová
Project Manager: Natália Šebová,
Katarína Adamkovič

podiel prác offlline/online:

60+40

MS206134/01

Fullservis kampane: 40 %
Kampane realizované
iba v online: 60 %

Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 403 436 eur
Klienti: Lidl Slovenská republika,
Orange Slovensko, OLO – odvoz
a likvidácia odpadu, Zvolenská
mliekareň, Bublina, Eating Disorder
Institute Slovakia, Asociácia Bratislava
v pohybe, Aliancia žien – Cesta späť,
Blindspot, Fumbi, Nadácia pre deti
Slovenska
Počet stálych zamestnancov: 10

podiel prác z pohľadu služieb:
Kreativita: 50 %
Social: 20 %
Content: 10 %
Produkcia: 20 %

50+20+10
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THIS IS LOCCO
Rasťo Bahurinský
CEO
THIS IS LOCCO

Našou najsilnejšou
stránkou je odbornosť
a skills, tak v online,
ako aj v offline svete.
Kolegom sa vždy snažíme ukázať, že najlepšou cestou je rešpekt. A to rešpekt navzájom
v tíme, smerom ku klientom a aj opačne od
klientov smerom k našej práci. Je pre nás
dôležité, aby si kolegovia vážili, že pracujú
u nás, rovnako, ako si my vážime práve to,
že pracujú oni v našej agentúre.
K zadávateľom pristupujeme ako k partnerom. Nie sme dodávateľ. Sme partner, ktorý
dáva do práce na zadaniach klienta naozaj
všetko. A našou najsilnejšou stránkou je
odbornosť a skills tak v online, ako aj offline
svete.

360-STupňOvá kampaň S kaufLand CaRd
je za HvIezdu každý
Prečo sme sa rozhodli pre túto
kampaň: „Ide o poctivú 360-stupňovú
kampaň, ktorá prekonala očakávania
a z pôvodne launchovacej kampane sa
zmenila na celkovú stratégiu komunikácie Kaufland Card, ktorá aktuálne
stále pokračuje.“
Klient: Kaufland Slovensko
Zadanie: Predstaviť prvú vernostnú
kartu Kauflandu – Kaufland Card
Insight: Kaufland Card prináša naozaj
výnimočné zľavy, až sa človek cíti ako
člen nejakého exkluzívneho VIP klubu. S tým rozdielom, že Kaufland Card
môže využívať úplne každý.
Riešenie: Koncept sme postavili na
vtipných omyloch celebrít – predovšetkým Miša Hudáka, ktorý sa
stal tvárou celej kampane.
V televíznych spotoch, ktoré predstavovali jednotlivé
benefity Kaufland Card, sa on
a ďalšie hviezdy ako Braňo
Deák, Zdena Studenková, Sväťo
Malachovský, Boris Valábik,
Marián Gáborík či Juraj Loj
dostávali do smiešno-trápnych
situácií, keď si mysleli, že
Kaufland im dáva výhody pre
ich lesk a slávu, aj keď v skutočnosti to bolo vďaka Kaufland
Card, ktorú môže mať úplne
každý. Okrem dokopy piatich
televíznych spotov a šiestich
online videí prebiehala kampaň
aj v rádiu a OOH. V rámci kampane sme vytvorili aj prvý klip
česko-slovenského megahitu

Sladké mámení, v ktorom si zahrala
Zdena Studenková, a za zmienku stojí
aj naša online špeciálka – tanec našej
„predavačky z Kauflandu“ dosiahol
v Instagram Reels vyše 465-tisíc videní, čo je nielen oveľa viac ako všetky
dovtedajšie Reels Kauflandu dokopy,
ale napríklad aj o 30-tisíc videní viac
ako najúspešnejší Reels Rytmusa.
Z „tety predavačky“ sa tak na chvíľu
stala hviezda Instagramu, čím sme
dokázali náš kampaňový claim:
S Kaufland Card je za hviezdu naozaj
každý.
Výsledky: Ambiciózny trojmesačný
cieľ v počte otvorených kariet sme už
v prvý mesiac prekročili viac ako o 50
percent.

podiel prác fullservis/online:

50+50
80+10+5

Fullservis kampane: 50 %
Kampane realizované
iba v online: 50 %

MS203401/02

podiel prác z pohľadu služieb:
Kreatíva: 80 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 5 %
Produkcia: 5 %

vIzITka agenTúRy:
THIS IS LOCCO
Člen siete: CEO: Rasťo Bahurinský
Kreatívny riaditeľ: Juraj Kováč
Riaditeľ digitálu: Dano Vachuna
Account Director: Dominka Bobulová
Art Team Leader: Martin „Larry“
Jaňák
New Bizz Director: Juraj Rusnák
Finančný riaditeľ: Ján Rosputinský

Klienti: Kaufland, Tatra banka, Allianz –
Slovenská poisťovňa, Hyundai, Siemens,
Dr.Max, OMV, Bory Mall, Vitana, Liptov,
Towercom, Penta Real Estate, Zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku, IVIO,
Dr. Martin, Flowers Drive
Počet stálych zamestnancov: 29 (+ 7
ľudí)
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 2,3 mil. eur

www.strategie.sk | Reklamné agentúry 43

ČO nás čaká

v roku 2022?
Rok 2022 z pohľadu slovenských
osobností biznisu a politiky

Ako svet očkuje a aké sú rozdiely
medzi krajinami

Ako koronakríza vplýva
na svetový priemysel a kultúru

LICENCOVANÉ PRE

V predaji od 9. decembra 2021 na hnkonto.sk

TRIAD Advertising
Anna Olvecká
Executive Director
TRIAD Advertising

Našou najväčšou výhodou sú naši ľudia,
s hodnotami a nadšením, pretože firma
je taká akí ľudia v nej
pracujú.
Pre TRIAD je veľmi dôležité dodržiavať naše
hodnoty:
1. Inovácie a know-how, pretože veľa vecí
sme priniesli ako prví. Rozumieme novým
technológiám, trendom a tomu, ako ich ľudia
používajú.
2. Nadšenie, nechceme chodiť len do práce.
Chceme sa posúvať, žiť s nadšením, pretože
nadšenie je nákazlivé.
3. Pokora, pretože posúva vpred, vedie
k pomáhaniu, je príťažlivá a tí najväčší
makači ju majú v DNA.
4. Staráme sa = nemáme na háku. Záleží nám
na ľuďoch, na klientoch, na atmosfére, na
svete okolo nás.
5. Navždy chalangeri.
Našou najväčšou výhodou sú naši ľudia,
s hodnotami a nadšením, pretože firma je
taká akí ľudia v nej pracujú.

MeeTIng ZOMbIes
Klient: Slido
Zadanie: Ukázať, že Slido je skvelý tool
na zapojenie a získanie pozornosti
účastníkov online meetingov. Získať
awareness o produkte na kľúčových
trhoch – Austrália a Spojené štáty.
Insight: Pri online meetingoch
sme často duchom
neprítomní.
Riešenie: Pre zdanlivo prázdne telesné
schránky sme našli
výstižné pomenovanie
– Meeting Zombies.
V online videu a vo
vizuáloch sme potom
stvárnili najčastejšie
typy meeting zombies,
ktorých dokáže Slido

efektívne prebudiť naspäť k životu
a vtiahnuť ich do meetingu. Súčasťou
kampane bol aj filter pre online
meetingové tooly, ktorý upozornil na
to, keď sa účastník meetingu javí ako
nečinný, a teda sa mení na zombíka.

VIZITkA AgenTúRy:
Názov agentúry: TRIAD Advertising
Člen siete: Devin Band:)
Executive Director: Anna Olvecká
Managing Director: Maru Mitlíková
Kreatívny riaditeľ: Matúš Hliboký,
Vladimír Kurek
Strategický riaditeľ: Martin Woska
Account Director: Katarína Polákova,
Martina Ivanová

Podiel prác fullservis/online:

40+60

Fullservis kampane: 40 %
Kampane realizované
iba v online: 60 %

Finančný riaditeľ: Kvetoslava Páčová
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 1,6 mil. eur
Klienti: VÚB banka, O2, Rajo, Tatra
Tea, Uniqa, Vinea, Martinus
Počet stálych zamestnancov: 45

Podiel prác z hľadiska služieb:

30+18+751030

Kreatíva: 30 %
Social: 18 %
Mediálny nákup: 7 %
Performance: 5 %
Content: 10 %
Produkcia: 30 %
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Visibility

PrVá digitáLna VýstaVa na téMu druhej sVetoVej Vojny

Matúš Lovás
Managing Director
Visibility

Pre Visibility je dôležité dosahovanie neustáleho rastu jednak
agentúry a takisto aj
našich klientov a zamestnancov. Rast pre
nás neznamená iba
neustále zvyšovanie
čísiel, ale rásť aj vedomostne a ľudsky.
Pre Visibility je dôležité dosahovanie neustáleho rastu jednak agentúry a takisto aj našich klientov a zamestnancov. Spolu s klientom nastavujeme ciele, stratégiu a následne
exekúciu jednotlivých kampaní a aktivít.
Rast pre nás neznamená iba neustále zvyšovanie čísiel, ale rásť aj vedomostne a ľudsky.
Presadzujeme to aj vnútri agentúry, kde dbáme na to, aby sa aj ľudia v týchto smeroch
rozvíjali, a zároveň im vytvárame prostredie
na rast. Zároveň je naším poslaním vzdelávanie trhu. Pravidelne publikujeme množstvo
odborného obsahu, či už vo forme článkov,
videí, e-bookov, ale aj rôznych podujatí.

Klient: Múzem SNP
Zadanie: Pre viac ako 80 percent
Slovákov je Slovenské národné
povstanie najdôležitejšou udalosťou
našich dejín. Aj preto Múzeum
Slovenského národného povstania
ročne navštívi viac ako 30 000
návštevníkov. Toto číslo však kvôli
nezáujmu mladých klesá a súčasná
pandémia návštevnosť ochromila.
V spolupráci s Ústavom technológií
a inovácií sme preto týmto udalostiam
vdýchli nový život v digitálnej podobe.
Insight: Naším cieľom bolo vytvoriť
prvú digitálnu výstavu na tému

Vizitka agentúry:
Názov agentúry: Visibility
Člen skupiny: Visibility 360 Group
Managing Director: Matúš Lovás
Kreatívny riaditeľ: Vojto Kósa
Strategický riaditeľ: Ján Andrejko
Account Director: Pavol Schejbal
Head of SEO: Peter Svatoň
Head of Performance: Daniel Biras
Head of Business Development: Ľuboš
Sabo

Podiel prác fullservis/online:

100

TV, online + iné mediatypy: –
Kampane realizované
iba v online: 100 %
MS206081/02

druhej svetovej vojny z pohľadu
Slovenska a jeho oslobodenia.
Mala mať formu webovej stránky,
interaktívne prvky ako mapy, hry
a 3D modely. Spracovať sme mali viac
ako 40 hodín obsahu v atraktívnej
a zrozumiteľnej forme.
Riešenie: Vytvorili sme dizajn,
naprogramovali a spustili stránku
OslobodenieSlovenska.sk. Veľký
dôraz sa kládol na čo najlepší zážitok
používateľa, hladké prezeranie
a vedenie návštevníka výstavou. Web
oslobodenie bol výzva aj z hľadiska
grafického dizajnu.

Spolupracujúce agentúry: –
Obrat agentúry za reklamné práce:
1,7 mil. €
Klienti: Raiffeisen Banka, Roche
Slovakia, FANUC, Stiebel Eltron, HB
Reavis, 365.life, Lamitec, Namaximum,
Phoenix
Počet stálych zamestnancov: 50

Podiel prác z hľadiska služieb:

15+10+204015

Kreatíva: 15 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 20 %
Performance: 40 %
Content: 15 %
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Zaraguza

BuDúcnosť je vAšA

Anna Dzurjaníková
CEO,
Zaraguza

Je dôležité byť hrdý na
svoju prácu. To je pre
nás alfa a omega. Záleží
nám na tom, aby ľudia
v Zaraguze robili veci,
ktoré ich bavia, ktoré
sú výnimočné, posúvajú hranice a potom pre
svoju myšlienku ľahko
nadchnú aj klientov.
Iba výsledkom takejto
spolupráce a nadšenia
je skvelá komunikácia.
Pre nás v Zaraguze je dôležité byť hrdý
na svoju prácu. To je pre nás alfa a omega. Naozaj nám záleží na tom, aby ľudia
v Zaraguze robili veci, ktoré ich bavia, ktoré
sú výnimočné, posúvajú hranice a potom pre
svoju myšlienku ľahko nadchnú aj klientov.
Iba výsledkom takejto spolupráce a nadšenia
je skvelá komunikácia. Skvelá v zmysle plnenia klientových očakávaní, skvelá aj z pohľadu agentúry, pretože z nás robí top hráčov
na trhu, ktorí sa neboja výraznej kreatívy
a udávajú trendy. A dôkazov máme dosť.
Dennodenne vidím, ako sa nie len naši ľudia,
ale aj klienti hrdo hlásia k práci, ktorú sme
spoločne vytvorili. A to je to, čo ponúkame.

Top projekt: Budúcnosť je vaša
Klient: Slovenská sporiteľňa
Zadanie: Naším zadaním bolo priniesť
pozitívny a inšpiratívny koncept, ktorý
povzbudí Slovákov a naladí ich pozitívne na budúcnosť.
Insight: Slováci sú známi svojím
negatívnym pohľadom na svet okolo. Pesimizmus a sťažovanie je ešte
obvzvlášť posilnené dnes, keď korona
výrazne zasiahla celé Slovensko.
Riešenie: Každá generácia musela
zvládnuť ťažké časy, no ľudia vždy
našli cestu, ako sa s nimi vyrovnať.
Nečakanou hrdinkou sa stala babička
Žofia, ktorá cez seba ponúkla divákom hneď viacero dôvodov tešiť sa
na budúcnosť aj napriek tomu, že ju
už nikto nevolá krstným menom a jej
situácia na prvý pohľad nie je vôbec
jednoduchá.

viZitkA Agentúry:
Názov agentúry: Zaraguza
Člen siete: nie
CEO: Anna Dzurjaníková
Creative Director: Ondrej Kořínek
Account Director: Marek Kabát
Data & Media Director: Pavol Krutý
Unit Creative Directors: Milan Malý,
Martin Ondrušek
Digital Ideamaker Lead: Martin Rajec

Podiel prác fullservis/online:

65+35

MS206057/03

Fullservis kampane: 65 %
Kampane realizované
iba v online: 35 %

Spolupracujúce agentúry: –
Obrat agentúry za reklamné práce
2020: 2 000 686 eur
Klienti: Slovenská sporiteľňa, Orange
Slovensko, ZSE, Popradská káva,
Radenska – ORA, Nicolaus Vodka,
Esmero, Ipsen Pharma, Pomoc obetiam
násilia, Klub detskej nádeje
Počet stálych zamestnancov: 29

Podiel prác z hľadiska služieb:

50+25+

Kreatíva: 50 %
Social & Content: 25 %
Mediálny nákup
& Performance: 25 %
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2CREATE AdvERTising
CEO a vlastník: Martin Porada
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: asi 1,4 mil. eur

ApplEpiE
Managing Director: Alexander Smik
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 603 947 eur

BOOsT AgEnCY
CEO, Managing Director: Tomáš Kišš, Ľubica Hlavová
Člen siete: nie
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: odhad 300 000 eur

CORE4 AdvERTising
CEO: Miroslav Murgaš
Člen siete: nie
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 826 083 eur

názOv AgEnTúRY: ČOsi
CEO a vlastník: Maroš Kemény
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 424 000 eur
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25+15+45
70+20+5
20+15+405
25+10+550
60+10+5

pOdiEl pRáC z hľAdiskA služiEB:
Kreatíva: 25 %
Social: 15 %
Produkcia, digitálny vývoj,
content, performance, mediálny
nákup: 45 %
Biznis konzultácie a strategické
poradenstvo: 15 %

pOdiEl pRáC z hľAdiskA služiEB:
Kreatíva: 70 %
Social: 20 %
(Performance: 50 %, Content: 50 %)
Mediálny nákup: 5 %
Produkcia: 5 %

pOdiEl pRáC z hľAdiskA služiEB:
Kreatíva: 20%
Social: 15%
Content: 15%
Produkcia: 40%
Events: 5%
Konzultácie: 5%

pOdiEl pRáC z hľAdiskA služiEB:
Kreatíva: 25 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 5 %
Content: 5 %
Produkcia: 5 %
Web dizajn a technologické
služby: 50 %

pOdiEl pRáC z hľAdiskA služiEB:
Kreatíva: 60 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 5 %
Performance: 5 %
Content: 10 %
Produkcia: 10 %

Darwin anD the Machines
CEO SK: Martin Blaško
CEO CZ: Marián Fury
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: Agentúra začala fungovať
až v marci 2021

DotcoM aDvertising
Managing Director: Roman Beličák
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,5 mil. eur

eFFe
CEO a vlastník: Daniel Abrahám
Člen siete: nezávislá agentúra
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,9 mil. eur

elite/MonDay lovers
CEO: Ľubomír Lajoš
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,02 mil. eur

Free anDy
Názov agentúry: Free Andy Agency
Člen siete: nie
Managing Director: Emil Myjavec
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: N/A agentúra nedosiahla ešte
rok fungovania

50+25+105
25+15+51025
40+5+3010
50+15+3210
75+10+5

PoDiel Prác z hľaDiska služieb:
Kreatíva: 50 %
Stratégia: 25 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 5 %
Produkcia: 10 %

PoDiel Prác z PohľaDu služieb:
Kreatíva: 25 %
Social: 15 %
Mediálny nákup: 5 %
Performance: 10 %
Content: 15 %
Produkcia: 5 %
Stratégia: 25 %

PoDiel Prác z hľaDiska služieb:
Kreatíva: 40 %
Social: 5 %
Mediálny nákup: 5 %
Performance: 5 %
Content: 5 %
Produkcia: 30 %
Iné: 10 %

PoDiel Prác z hľaDiska služieb:

Kreatíva: 50 %
Social: 15 %
Mediálny nákup: 3 %
Performance: 2 %
Content: 10 %
Produkcia: 10 %
IT, programovanie, mobilné aplikácie: 10 %

PoDiel Prác z hľaDiska služieb:
Kreatíva: 75 %
Social: 10 %
Content: 5 %
Produkcia: 10 %
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Generations BrandinG aGency
Managing Partner: Daniel Bradáč
Člen siete: nie
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 750 000 eur

istropolitana oGilvy
Managing Director: František Toman
Člen siete: WPP
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 2,48 mil. eur

Made By vacUliK
Founder and owner: Juraj Vaculík
CEO: Zuzana Ďurčeková
Člen siete: nie
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 2,15 mil. eur

Mannschaft
Názov agentúry: Mannschaft
Člen siete: –
Managing Director: Adam Marčan, Matúš Kvas
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 264 349 eur

MUllenlowe GGK
CEO: Marek Pajtáš
Člen siete: MullenLowe Group (afilačná zmluva)
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,0 mil. eur
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25+25+50
50+15+105
55+15+510
50+20+15105
35+15+10

podiel prác z hľadisKa slUžieB:
Kreatíva: 25 %
Social: 25 %
Brand a Business Consultin: 50 %

podiel prác z hľadisKa slUžieB:
Kreatíva: 50 %
Social: 15 %
Mediálny nákup: 10 %
Performance: 5 %
Content: 10 %
Produkcia: 5 %
Stratégie: 5 %

podiel prác z hľadisKa slUžieB:
Integrované kampane: 55 %
Offline: 15 %
Online: 15 %
Social: 5 %
Strategické poradenstvo: 10 %

podiel prác z hľadisKa slUžieB:
Kreatíva: 50 %
Social: 20 %
Performance: 15 %
Content: 10 %
Produkcia: 5 %

podiel prác z hľadisKa slUžieB:
Kreatíva: 35 %
Social: 15 %
Mediálny nákup: 10 %
Performance: 10 %
Content: 15 %
Produkcia: 15 %

MUW Saatchi & Saatchi
CEO, Managing Director: Rasťo Uličný
Člen siete: Publicis
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 2,1 mil. eur

Packy advertiSing
Managing Director: Peter Packaň
Člen siete: nie
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,5 mil. eur

ProMiSeo
CEO: Peter Šoltés, CEO
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,26 mil. eur

Kreatíva: 70 %
Social: 15 %
Content: 5 %
Produkcia: 10 %

Podiel Prác z hľadiSka SlUžieb:
Kreatíva: 30 %
Social: 20 %
Mediálny nákup: 20 %
Performance: 10 %
Content: 10 %
Produkcia: 10 %

Podiel Prác z hľadiSka SlUžieb:
Data (PPC, SEO, Analytics): 40 %
Content (Social Media, Copy,
Design, Kreatíva): 40 %
Produkcia (Videoprodukcia,
Virtuálne eventy): 20 %

RESPECT
APP

reSPect aPP
Managing Director: Tina Bineva
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,6 mil. eur

Slovak & FriendS
Managing Director: Kristína Stella Krištúfková
Founder & Creative Director: Róbert Slovák
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 403 436 eur

70+15+510
30+20+10
40+40+20
50+20+510
50+20+10

Podiel Prác z hľadiSka SlUžieb:

Podiel Prác z hľadiSka SlUžieb:
Kreatíva: 50 %
Social: 20 %
Mediálny nákup: 5 %
Performance: 10 %
Content: 10 %
Produkcia: 5 %

Podiel Prác z hľadiSka SlUžieb:
Kreatíva: 50 %
Social: 20 %
Content: 10 %
Produkcia: 20 %
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SOCIALISTS
Managing Director: Martin Kukoľ
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce: 1,1 mil. eur

THIS IS LOCCO
CEO: Rasťo Bahurinský
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 2,3 mil. eur

TRIAD ADveRTISIng
Názov agentúry: TRIAD Advertising
Člen skupiny: Devin Band
Executive Director: Anna Olvecká
Managing Director: Maru Mitlíková
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 1,6 mil. eur

vISIbILITy
Managing Director: Matúš Lovás
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce: 1,7 mil. eur

ZARAguZA
CEO: Anna Dzurjaníková
Člen siete: –
Obrat agentúry za reklamné práce 2020: 2,0 mil. eur
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60+20+10
80+10+5
30+18+751030
15+10+204015
50+25+

PODIeL PRáC Z HľADISkA SLužIeb:
Kreatíva: 60 %
Social: 20 %
Performance: 10 %
Content: 10 %

PODIeL PRáC Z HľADISkA SLužIeb:
Kreatíva: 80 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 5 %
Produkcia: 5 %

PODIeL PRáC Z HľADISkA SLužIeb:
Kreatíva: 30 %
Social: 18 %
Mediálny nákup: 7 %
Performance: 5 %
Content: 10 %
Produkcia: 30 %

PODIeL PRáC Z HľADISkA SLužIeb:
Kreatíva: 15 %
Social: 10 %
Mediálny nákup: 20 %
Performance: 40 %
Content: 15 %

PODIeL PRáC Z HľADISkA SLužIeb:
Kreatíva: 50 %
Social & Content: 25 %
Mediálny nákup
& Performance: 25 %

Je dôležité,
odkiaľ máte
informácie
Najdôveryhodnejší denník na Slovensku

TA3
RTVS
Aktuality.sk

65 %
63 %
55 %

15 %
17 %
19 %

55 %
Rádio Expres
Regionálne a miestne noviny
TV JOJ
Pravda
TV Markíza
SME
Denník N
Korzár
Plus 7 dní
topky.sk
Nový Čas

16 %

54 %
53 %
52 %
52 %
48 %
47 %
43 %
41 %
37 %
35 %
33 %

Dôveryhodné

16 %
15 %
23 %
18 %
27 %
24 %
30 %
21 %
32 %
32 %
38 %
Nepoznám toto médium

Nedôveryhodné

Pozn.: zdroj Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2020

