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D
o práce sme sa už vrátili, aj už cestujeme, aj sa chceme 
zabávať. Teda aspoň niektorí. Stále sa nájdu aj ľudia 
sediaci doma so slúchadlami na ušiach a s Teamsom na 
displeji. Ale je ich menej a menej. Biznis centrá sa zapĺňa-

jú, rovnako aj cesty, autobusy a vlaky. Náš život sa však zmenil 
– viac zvažujeme, menej plánujeme a konáme spontánne.

V našej každoročnej prílohe Eventy sa snažíme prísť na to, aké 
trendy vládnu konferenciám, večierkom a ďalším podujatiam. 
Chcú na ne ľudia chodiť? Neboja sa? Môžeme definitívne  
zabudnúť na online, alebo práve naopak, vďaka technológiám, 
ktoré vznikli práve v pandémii, sa stále zlepšujú a navždy 
si udržia svoje pevné miesto na svetle sveta? O virtuálnej 
realite a ďalších vychytávkach som sa rozprávala so Štefanom 
Kozákom. V rozhovore prezradil, čo je nevyhnutné naučiť sa, 
kúpiť a prečo treba neustále vyvíjať nové a nové postupy.

Technológie nie sú zlé a určite nás nepripravia o žiadne zážit-
ky. Isté je, že platformy budú v budúcnosti interaktívnejšie 

a budú sa v nich prelínať rôzne moduly, chatboty, inteligentní 
agenti. Aj keď sú zástupcovia našich eventoviek v anketách 
opatrní v prognózach, svetový časopis Meeting & group 
business má v tom jasno: „V roku 2023 nás čaká historicky 
najsilnejší rok na trhu s podujatiami, ktoré si budú vyžadovať 
osobnú účasť.“ A keď sme už pri trendoch, tak medzi najvý-
raznejšie by mala patriť snaha o ekológiu a udržateľnosť (veď 
si priznajme, plastové poháre by už boli na poriadnu hanbu). 
Dôležitú úlohu bude zohrávať aj hudba, lebo práve tá dokáže 
ľudí spájať a navodiť príjemný feeling.

Prieskumy hovoria, že aj tento rok vzrástol počet osobných 
stretnutí o dvadsať percent. Jednoducho, musíme sa stre-
távať, iba to nás posunie ďalej. Otázka iba je, kde to bude. 
Žeby v novom národnom kongresovom centre? Naši event 
manažéri na otázku, či ho Slovensko vôbec potrebuje a či 
to nie je zbytočný rozmar, veď doteraz sme žili aj bez neho, 
hovoria jednohlasne: „Potrebujeme ho ako soľ! Čím skôr, 
tým lepšie.“

Budúci rok vraj bude  
najsilnejším na trhu  
s podujatiami
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O rokoch 2020 a 2021 eventový priemysel 
hovoril ako o ťažkých, kritických, likvidač-
ných. Aký je aktuálny rok 2022?
Všetky agentúry utrpeli straty tak finančné, 

ako aj personálne a to sa veľmi ťažko dobie-

ha. Väčšie agentúry v tom mali istú výhodu, 

ale dovolím si povedať, že tento rok je síce po 

dvoch rokoch návratom, ale veľmi pomalým.

Majitelia reštaurácií hovoria, že doteraz 
sa nespamätali, aj keď sa zákazníci vrátili. 
Problémom sú totiž ľudia, ktorí z gastra 
odišli. Máte s kým robiť eventy?
Paralela s gastrom nie je náhodná. Aj náš seg-

ment sa správa veľmi podobne. Väčšina tých, 

ktorí z brandže odišli, sa do nej veľmi ťažko 

vracajú, a to nielen preto, že si za dva roky 

odvykli, ale aj preto, že si našli prácu s vyššou 

mierou istoty. Jediné, čo nás môže tešiť, je, že 

nám ostali srdciari, ľudia, ktorí bez eventov 

nevedia byť.

Ktoré profesie boli najviac postihnuté,  
kde je ešte aj teraz personálna kríza?
Tento problém pociťuje väčšina segmentov 

naprieč biznisom a predpokladám, že ešte 

istý čas budú pociťovať.

Ako sa momentálne vyvíjajú obraty 
agentúr?
Všeobecne sa udiala jedna zvláštnosť, ktorá 

trochu súvisí s neistotami, ktoré si aktuálne 

nesieme. Eventový biznis sa v tomto roku 

správa sezónne, teda úplne inak, ako sme 

boli zvyknutí. Zdá sa, že klienti sa sústredili 

na polrok, v ktorom vychádza väčšia istota 

pri plánovaní jednotlivých akcií, a práve pred-

koronový vrchol sezóny, predvianočný čas, 

sa zatiaľ javí zásadne slabším. Nedá sa v tom 

hľadať priama úmera pri obratoch, pretože 

letná sezóna bola neporovnateľne nároč-

nejšia ako iné roky. A tu vidím oveľa väčší 

problém práve z personálneho hľadiska.

Vieme, že pandémia a s ňou súvisiace 
opatrenia váš biznis na dlhé mesiace úplne 
paralyzovali, pocítili ste aj dôsledky vojny 
na Ukrajine?
Samozrejme, tak ako všetci. Aj u nás sú 

dôsledky značné. Či už sa to týka nárastu cien 

vstupov, nárastu personálnych nákladov sú-

visiacich práve so vstupmi, ale aj s presunmi 

klientskych budgetov.

Ako sa na organizácii podujatí podpisuje 
inflácia?
Je to jedna celá veľká téma, ktorá sa začína 

pri znižovaní rozpočtov a končí sa pri zvyšo-

vaní subdodávateľských cien. Jedno aj druhé 

má svoje opodstatnenie a nám neostáva iné 

ako klientom vysvetľovať, že dnes už nie je 

možné za predkoronové budgety deliverovať 

rovnaký alebo podobný výsledok. Prudký ná-

rast cien vstupov sa nám obratom premietol 

do každej položky od dopravy cez nájmy až 

po umelecké vystúpenia. Najviac asi zdražela 

doprava, nájmy, catering, ale v princípe sa dá 

povedať, že nárast je pri každom vstupe.

Ako reagujú na vývoj cien vaši klienti?
Je to individuálne, niektorí na to reflektujú 

a niektorí aj z hľadiska predchádzajúcich ro-

kov budgety ešte znižujú. V každom prípade, 

ak majú agentúry zmluvy z predkoronových 

rokov, tak sa to pre ne môže stať likvidačné. 

Na tieto ceny sa aktuálne v žiadnom prípade 

nedá dostať ani sa k nim priblížiť.

Na čom rozhodne neodporúčate šetriť?
Z môjho pohľadu vždy najväčšou chybou, či 

už dnes alebo v minulosti bolo šetrenie na 

kvalitných ľuďoch. Každá agentúra na to, aby 

dokázala dodať kvalitný, moderný event, 

zamestnáva ľudí, ktorí sú kreatívcami aj 

dušou eventu. Ak na takýchto ľudí neostanú 

peniaze, na kvalite eventov sa to okamžite 

odrazí.

Eventový biznis 

sa správa sezónne
Neistota. To je najčastej-
šie slovo, ktoré skloňujú 
spoločnosti organizujúce 
podujatia. Udalosti po-
sledných dvoch rokov 
ich naučili, že nič je vo-
pred dané a ich biznis 
sa môže zo dňa na deň 
zrútiť ako domček z ka-
rát. S prezidentom BTL 
komunikačnej asociácie 
Tomášom Ručkayom 
sme sa rozprávali o tom, 
aké eventy sú momentál-
ne v kurze aj čo ich bran-
džu najviac trápi.
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Aké podujatia sa robia dnes, čo dominuje?
Sú spoločnosti, ktoré majú viac odvahy, 

ale aj tie, ktoré sú opatrnejšie. Opatrnosť 

neznamená nič negatívne, skôr to nazna-

čuje nejaký typ skúsenosti. Čiže pred letom 

a počas neho bolo veľa klientov, ktorí 

uprednostňovali tradičný event vzhľadom 

na hlad svojich klientov a zamestnancov 

po socializingu. Čím viac sa však budeme 

nachádzať v jeseni, preferované budú 

hybridné eventy s jemnou dominanciou 

onlinových. Nám ostáva len dúfať, že sa to 

postupne bude otáčať a viac bude tradič-

ných a menej onlinových.

Chcú sa ľudia už stretávať aj naživo?
Skúsenosti posledných rokov publikum roz-

delilo na tri typy ľudí. Jednej skupine chýba 

osobný kontakt, druhá má rešpekt a tretia 

spohodlnela. Doba nám len ponúkla mož-

nosť vyhovieť všetkým v rovnakom čase.

Ako z vášho pohľadu vyzerajú najbližšie 
mesiace? Budú mať eventovky dosť roboty?
Nie je to ľahká otázka a súvisí s trendom, kto-

rý máme nastolený. Myslím si, že nielen jeseň, 

ale aj jar opäť preverí eventovky. Značná časť 

investícií do tohto segmentu sa už minula. 

Začínam eventový biznis vnímať ako viac 

sezónny a v tom duchu by som povedal, že 

sa nám sezóna pomaly končí. Dnes sa nedá 

plánovať na dlhšie ako tri mesiace, a preto je 

veľmi ťažké to odhadnúť.

Ako sa darí vašej agentúre Leopard 
production?
V tomto roku máme za sebou množstvo 

zaujímavých projektov. Aj nám sa tento rok, 

ako viacerým agentúram, podarilo zúčastniť 

s našimi klientmi na viacerých festivaloch, 

robili sme televízne programy aj množstvo 

streamingov. To najpodstatnejšie, čo sa 

nám podarilo, je, že sme značne omladili tím 

a vďaka tomu dostali nový vietor do plachiet.

Aké aktivity momentálne vyvíja BTL – komu-
nikačná asociácia? Čo je pre vás aktuálne 
prioritou?
BTL ako združenie eventových agentúr sa 

v posledných rokoch snažila v spolupráci 

s viacerými asociáciami byť nápomocná 

v hľadaní riešení pri rôznych dotačných sché-

mach a v komunikácii so štátom. Táto téma 

nám do istej miery vyprchala, ale čo sme si 

z nej odniesli, bolo poznanie, že najdôležitej-

šie je spájať ľudí z brandže. Aj preto by sme sa 

chceli v najbližšom období venovať prieni-

kom medzi agentúrami, rozširovaniu členskej 

základne a naštartovaniu spolupráce s via-

cerými marketingovými asociáciami. Okrem 

toho máme dlhodobo rozrobených viacero 

projektov ako event academy, vlastnú súťaž 

alebo konferenciu eventových profesionálov, 

ktoré sme pre koronu museli odsunúť bokom.

Ste súčasťou projektu „férový tender“, 
ktorý inicioval Klub reklamných agentúr.  
Čo je pre vás v tomto smere prioritou?
Férový tender je téma, ktorá je na stole 

už niekoľko rokov, len si nie som istý, či ju 

obe strany vnímajú rovnako. Napríklad pre 

eventovú agentúru je tendrom každý džob, 

a preto by sme nesmierne ocenili, keby klienti 

vnímali množstvo času stráveného prípra-

vou tendra a ocenili ho skicovným, alebo 

precíznym výberom agentúr do výberového 

konania, pretože nepochybujeme o tom, že 

na strane klienta sú skúsení ľudia s prehľa-

dom o eventovom trhu. Proste najväčšou pri-

oritou férového tendra by mala byť skutočná 

férovosť vo viacerých ohľadoch a prístupoch 

k tendrovaniu, plus väčšia otvorenosť komu-

nikácie s oddeleniami obstarávania vrátane 

spätnej väzby.

Dnes už nie je 

možné za predko-

ronové budgety 

deliverovať rovna-

ký alebo podobný 

výsledok. Prudký 

nárast cien vstu-

pov sa nám obra-

tom premietol do 

každej položky od 

dopravy cez nájmy 

až po umelecké 

vystúpenia.
Tomáš Ručkay

Je skúseným eventovým manažérom. 

Okrem toho, že je managing directorom 

agentúry Leopard production, šesť rokov 

vedie BTL komunikačnú asociáciu. BTL 

je spoločnou platformou pre agentúry 

pôsobiace v oblasti event manažmentu, 

sales promotion a príbuzných podlinko-

vých aktivít.
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Aké následky zanechali na eventovom biznise 
tieto dve kľúčové udalosti?

Pandémia koronavírusu  
a vojna na Ukrajine

Zuzana Danechová
SPICYBROWN

Barbora Okruhľanská
PS:Sunrise

Soňa Princová
Monarch

Štefan Kozák,
CREATIVE PRO

Oliver Patrik
Wondericon events

Veľkú opatrnosť klientov pri dlho-

dobom plánovaní eventov aj značne 

okresané tímy v agentúrach. Na 

druhej strane aj obrovskú chuť hostí 

navštevovať firemné eventy, a tým 

aj omnoho vyššiu percentuálnu náv-

števnosť. Vidíme aj pretlak dopytu 

na dodávateľov a umelcov.

Na východe sme vnímali rôzne fázy, ktoré so sebou priniesli 

aj rôzne následky. Zhrnula by som ich do týchto štyroch 

slov: nové priority pri rozhodovaní. U klientov nastala väčšia 

opatrnosť a škrtanie marketingových rozpočtov, my sme 

v brandži hľadali nové kreatívne a bezpečné riešenia, pričom 

sme vnímali pochopiteľné zmeny nálad v spoločnosti, s čím 

súvisel napríklad znížený záujem ľudí o účasť na poduja-

tiach. Eventový biznis sa otriasol, dnes eventy opäť prebie-

hajú naživo. Z „lekcie“ posledných dvoch rokov sme vyťažili 

aj mnoho dobrého, zefektívnili sa procesy v prípravnej fáze 

a celkovo sme sa zamerali ešte viac na prínos eventu pre 

návštevníkov – na ich spokojnosť a bezpečnosť.

Agentúry, ktoré zvládli prekonať dva 

roky obmedzení počas pandémie, sa 

aj vzhľadom na politicko-ekonomickú 

nestabilitu stále nemôžu spoľahnúť, že 

už nastanú dobré časy. Už nám veľmi 

chýba ten dlhoočakávaný nádych 

a aktuálny vývoj ho stále odsúva na 

neurčito. Agentúry sú často personálne 

poddimenzované a ťažšie sa im flexibil-

ne reaguje na náhly nárazový dopyt. My 

sme sa s takým stretli napríklad v júni, 

keď všetci chceli stihnúť množstvo 

eventov v krátkom čase, kým je dobrá 

pandemická situácia. Našťastie sme to 

zvládli a bolo veľmi príjemné znovu zažiť 

ten klasický eventový zhon.

Následky sú veľké. Nebol čas zaháľať a príliš premýšľať, museli 

sme hneď konať. A tak sme začali budovať unreal engine riešenia, 

virtuálne štúdiá a tvorbu sme presmerovali na online, virtuálne, 

neskôr hybridné eventy. Najprv sme museli trh a klientov presved-

čiť a vysvetliť, že virtuálny event je funkčná forma riadenej udalosti 

a dá sa spraviť aj atraktívne a pútavo. Podarilo sa nám spoločne 

vytvárať prepracovanú dramaturgiu a réžiu a vďaka tomu sme nás 

aj mnohých našich klientov pretransformovali na toto riešenie.

Narušil sa hlavne systém plánova-

nia. Plánovania eventov, procesov, 

prijímania ľudí, investovania.
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Martin Marko
MW Promotion

Andrea Skočeková
Brand Advertising

Lukáš Jesenský
Mertel

Marek Furmanczuk
Parsenn

Tomáš Ručkay
Leopard production

O korone a eventoch už bolo 

povedané asi všetko. Korona 

eventy takmer zabila. Rovna-

ko ako eventové agentúry. Na 

druhej strane korona brutálne 

akcelerovala nové možnosti 

využívania technológií a online 

priestoru. Spočítané a podčiark-

nuté – negatíva korony prevýšili 

nad pozitívami. To je náš názor. 

Priznávame, že priame dôsledky 

vojny na Ukrajine sú na objem 

eventového biznisu zatiaľ mini-

málne. Ale musíme sa pripraviť 

na to, že jej negatívne externality 

tu budú s nami ešte dlho.

Eventový biznis, ako sme ho poznali a v čom sme pracovali – ne-

existuje. Ťažko povedať, či sa ešte preberie do predcovidového 

obdobia. Ja som však optimista a verím, že prejde transformá-

ciou do niečoho nového. Ľudia z eventového biznisu sú totiž 

neskutočne kreatívni, flexibilní a životaschopní

Ak by som to mal porovnať, tak 

pandémia koronavírusu je top líder 

v zanechaní následkov na eventovom 

biznise. Množstvo menších agentúr to 

zničilo. Väčšinu väčších, ak nezničilo, 

tak výrazne personálne zredukovalo, 

a tak mnohé prišli o svoje zabehané 

a skúsene tímy ľudí, ktoré sa teraz 

pri opätovnom štartovaní trhu veľmi 

prácne nahrádzajú. Bolo to obdobie 

prehodnocovania služieb agentúr 

a čiastočnej zmeny ich portfólia.

Vnímam zmenu v plánovaní 

podujatí. Kedysi sa eventy pláno-

vali mesiace vopred, no teraz sú 

klienti opatrní a čakajú. Výrazne, 

skoro až bezhlavo sa zvýšil počet 

podujatí, ktoré treba realizovať 

do pár dní. Ako najciteľnejší 

následok však vnímam nedosta-

tok kvalifikovaného personálu. 

Vojna u našich susedov a blížiaca 

sa energetická kríza prirodzene 

ovplyvňujú nálady klientov, ktorí 

sa legitímne obávajú o stratu 

trhov.

Značné, a to hneď z niekoľkých pohľa-

dov. V prvom rade biznisové. Do veľkej 

miery ovplyvnili spôsob investovania 

klientov do eventového segmentu. 

V druhom rade značným zdražovaním 

vstupov. A v neposlednom rade v per-

sonálnom zabezpečení, čo znamená, 

že množstvo eventových profesioná-

lov má dnes už inú prácu.
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Môže byť aj kríza výzvou? Ako sa v dôsledku kríz zlepšujú eventy?

Všetko zlé je na niečo dobré

Štefan KozáK
CREATIVE PRO

Andrea Skočeková
Brand Advertising

Zuzana Danechová
SPICYBROWN

Soňa Princová
Monarch

Naučili sme sa úžasné veci za neuveriteľne 

krátky čas, všetci sme zamakali na maxi-

mum, aby sme sebe i trhu dokázali, že komu-

nikácia žije naďalej, len v inej forme. Že sme 

to práve my, kto sa snaží určovať smerovanie 

a trendy nielen v našom event & live comm 

biznise. Vďaka kríze sme postavili ďalšie tri 

piliere, a to online & virtuálne eventy, tvorbu 

a produkciu obsahu a komunikáciu.

Pre mňa osobne určite. Venujem sa viacej kreatíve 

ako produkcii eventov. Moja pridaná hodnota je 

vyššia.

Keď to pretavím do situácie u nás – v SB GROUP, ktorej 

súčasťou je aj eventovka SPICYBROWN, bol čas na 

„veľké upratovanie“. Naučili sme sa fungovať vo veľmi 

ekonomickom režime, vypli sme časti, ktoré neboli 

vo výkone, a zoptimalizovali spoluprácu jednotlivých 

firiem v skupine. Tak sme vytvorili alternatívu k našim 

cateringovým službám – cenovo dostupnejší catering 

prostredníctvom našej firmy na závodné stravovanie 

FOOD TIME, zmenili sme dizajn a ponuku letného team-

buildingového areálu eXtreme park Žilina a pripravili 

ponuku firemných vianočných darčekov v podobe 

súpravy miniatúr remeselného ginu TOISON a likéru Dr. 

Kramer, ktoré vyrábame. Svojim eventovým klientom 

sme pripravili výhody, ktoré môžu čerpať naprieč celou 

skupinou SB GROUP, a stále pracujeme na ich rozvíjaní.

My si ich opäť viac užívame a aj pre veľa ľudí 

sa stali vzácnejšími, sú vďačnejší, že sa na 

nejakom môžu vôbec zúčastniť. A je jedno, 

či sa bavíme o konferencii, teambuildingu 

alebo motivačnom zájazde. Skrátka to nad-

šenie a radosť vidno na oboch stranách.
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Martin Marko
MW Promotion

Oliver Patrik
Wondericon events

Lukáš Jesenský
Mertel

Marek Furmanczuk
Parsenn

Martina Holá
PS:Events

Tomáš Ručkay
Leopard production

Pozitíva vplyvu posledných rokov 

na eventy: koronakríza nám 

poľudštila technológie.

Určite. Priniesli možnosť naučiť sa 

pracovať v daných krízach, rozvinúť 

schopnosť prispôsobiť sa a vedieť sa na 

ďalšie v budúcnosti lepšie pripraviť.

Samozrejme, ako každá kríza, aj 

táto priniesla niektoré pozitívne 

zmeny. Ostali tí, ktorí dokázali rýchlo 

reagovať na zmenu a mali dostatočné 

rezervy, ktoré ich dokázali podržať 

v najťažších časoch. Digitalizácia 

a automatizácia procesov sa stala 

tiež zásadná, pretože každá agentúra 

musela na začiatku redukovať svoje 

počty zamestnancov a zefektívniť 

proces. Online a hybridné tech-

nológie sa stali súčasťou eventov. 

Tí, ktorým sa podaril tento druh 

transformácie čo najrýchlejšie, prešli 

týmto obdobím najlepšie.

Našťastie, každá kríza a neočaká-

vaná situácia v spoločnosti má aj 

svetlé stránky. Počas lockdownu 

sme mali viac času venovať sa 

svojej vlastnej značke a jej rastu, 

čo vnímam ako veľké pozitívum. 

Zdá sa, že ten, kto dokázal udržať 

agentúru v chode a pripravenú na 

nové výzvy, dnes zažíva pretlak 

práce. Čo sa týka kvality eventov, 

pravdupovediac, nebyť pandé-

mie, niektoré technológie by 

v eventoch hľadali priestor ešte 

dlho. Možnosť mať na konferencii 

top speakera zo sveta za desať 

percent pôvodnej ceny je dnes 

úplne reálna a vďaka nedávnym 

obmedzeniam aj prijateľná pre 

širokú verejnosť aj klientov.

Áno, priniesli aj pozitíva. Eventové agentúry, ktoré krízu 

prežili, sa naučili pružne adaptovať a spracovávať nové 

výzvy. Realizácie online eventov v rôznych formách 

a hybridné podujatia so sebou priniesli mnoho unikát-

nych technologických riešení a inovácií. Stále pracujeme 

s livestreamom odborných konferencií, a to aj napriek 

tomu, že sú akcie momentálne realizované bez obme-

dzení. Klienti v tom našli nový spôsob, ako dať príležitosť 

byť aktívnou súčasťou diania aj publiku, ktoré z rôznych 

dôvodov nemôže byť fyzicky prítomné na akcii.

Jedným z najväčších pozitív je 

samočistiaci mechanizmus trhu, na 

ktorom si klienti vyberajú zo stabil-

ných partnerov.

Digitalizácia a automatizácia 

procesov sa stala zásadná, pretože 

každá agentúra musela na začiatku 

redukovať svoje počty zamestnancov  

a zefektívniť proces. 
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Čo sa deje v globálnom svete eventov?
Svet aktuálne zažíva veľkú prívalovú vlnu živé-
ho marketingu a live eventov. Dlhá prestávka 
totiž naštartovala veľa chuti, túžby po živom 
zážitku –  experience marketingu. Vidíme veľa 
festivalov, uvádzania nových značiek, aktivácií 
a podobne. V Nemecku sa opäť spustili road-
shows a svetové launchovania značiek, ktoré 
boli odložené.

Ako vyzerajú live eventy vo firmách, kde je 
jasné, že sa nešetrí?
Prehnané a neuvážené plytvanie budgetmi 
je dávno preč. Každý event bez výnimky musí 
mať svoj jasný účel, ciele, definovaný zásah 
a najmä dosah danej udalosti. Náš priemysel 
sa stal vyslovene „purpose driven“. Riadená 
udalosť, event je primárne zdrojom obsahu, 
stáva sa z neho takzvaný „point of content“ 
a s tým kontentom sa pracuje dlhodobo – aj 
pred eventom aj po ňom.

Aké trendy vládnu vo svete?
Jednoznačne sú dva: smart a small. Nedávno 
som sa vrátil z poroty Conventa Best Event 
Award, ktorý zahŕňa „novú Európu“, a videl 
som krásne projekty. Videl som však aj to,  
že veľa agentúr sa naučilo pracovať s málom 
a súčasne sú naozaj „content driven“  
a „purpose driven“.

Ako teda bude vyzerať nový normál?
Pandémia spôsobila, že zmena bude kontinu-
álna, a teda stále prebieha. Isté je, že z online 
eventov sme unavení a hybridné eventy a ich 
formáty sa stále kreujú. Výborne ich napríklad 
poňali technologické značky ako Apple alebo 
Samsung, ktoré na online a virtuálne launchu-
jú svoje produktové novinky a ich sledovanie 
sa stalo veľkým zážitkom, pretože ich snímajú 

dynamicky, zmenili obrazové tempo, urobili 
jednoducho pútavý obraz pre diváka. Rovnako 
výhodou hybridného zážitku je, že klientovi 
môže pomôcť zasiahnuť oveľa väčšiu skupinu 
stakeholderov. Tak ako streamovacie spo-
ločnosti priniesli obsah „on demand“, tak aj 
eventy sú už dnes „on demand“. Živá aktivácia 
zmyslov a experience marketing má však stále 
úplne iný dosah a zásah na používateľa ako 
ostatná neživá forma komunikácie.

Aký obsah má pri eventoch slovo smart?
Snažíme sa robiť s lokálnymi dodávateľmi, mi-
nimalizujeme dosahy na prostredie okolo nás 
a udržateľnosť sa stala súčasťou nášho mysle-
nia. Veľmi riešime využitie odpadu, recyklá-
ciu – od inventáru, kateringu až po využitie 
bannerov alebo iných pútačov. Ďalšou smart 
value je, že event musí doručiť požadovanú 

zmenu správania cieľových skupín – máme 
záujem o klienta, produkt, značku. Súčasťou 
eventov a experience marketinu sa teda stáva 
jasnejšia merateľnosť správania cieľových 
skupín pred aktiváciami a po nich. Táto doba 
nás jednoducho núti robiť veci inak, ako sme 
to robili predtým.

Čiže dáta sa dostali definitívne do eventov?
Dáta tam vždy boli, len sa im nedávala taká 
relevancia, ako sa to dialo pri štandardných 
kampaniach. Zákazníka viete merať aj priamo 
na evente. Mnohé eventy pracujú napríklad so 
systémom rozpoznávania tváre – na základe 
snímania tvárí hostí vieme rozpoznať záujem 
a aktuálnu náladu publika – napríklad, ktorí 
spíkri ich zaujmú, ktorá téma bola najpríťaž-
livejšia, ako reagujú na novú kampaň a tak 
ďalej. 

Vidíte vo svete aj unikátne inovatívne 
technológie?
Aktuálne sa často používajú nové formáty 
zobrazovania obsahu na podujatiach, chatbo-
ty, hologramy či technológia rozpoznávania 
tvárí – emócií účastníkov eventu. Inovácie sú 
kľúčové dovtedy, kým spĺňajú a podporujú 
účel eventu a komunikácie. Samozrejme, 
dôležitý je aj samotný wow efekt, no ľudia sú 
dnes veľmi citliví na autenticitu. 

Dokonca aj vy niečo vyvíjate.
Áno, pracujeme a samostatne vyvíjame aj 
vlastnú eventovú platformu LAIA v spoloč-
nom projekte s AI spoločnosťou Nettle. Je to 
platforma, ktorá funguje na báze „strojového 
učenia sa“. V priebehu pár hodín si na nej 
viete zostaviť event, naplniť ho obsahom 
a brandovať. Následne vás LAIA podľa vašich 
preferencií dokáže na evente prepájať s inými 

Doba nás prinútila 

robiť veci inak
O svetových súťažiach, globálnych trendoch aj inováciách sme sa 
rozprávali s majiteľom a managing directorom CREATIVE PRO  
Štefanom Kozákom. Ako do eventov zasiahli dáta, snaha  
o udržateľnosť a prečo by im mohla pomôcť umelá inteligencia?

Inovácie sú kľúčo-
vé dovtedy, kým 
spĺňajú a podpo-
rujú účel eventu 
a komunikácie. Sa-
mozrejme, dôležitý 
je aj samotný wow 
efekt, no ľudia sú 
dnes veľmi citliví 
na autenticitu.

10 Eventy | 2022

RozhoVoR Lucia Ležovičová
Lucia.lezovicova@mafraslovakia.sk



účastníkmi, dáva priestor na interakcie 

a engagement.

Ako môže AI pomôcť eventom?
Umelá inteligencia je postavená na tom, že sa 

učí na opakovaných frázach alebo činnos-

tiach. Každý z nás sa na evente nejako správa, 

vyhľadávame rovnakých ľudí, napríklad CEO, 

obchodných riaditeľov alebo key account 

manažérov, zaujímame sa o IT, banky, niekto 

o catering. LAIA sa pri každom evente niečo 

o vás naučí a na ďalšom vám rovno dá otázku, 

či sa s niekým nechcete prepojiť a odporučí 

vám napríklad vaše obľúbené bezlaktózové 

latte.

Prečo si myslíte, že o túto technológiu bude 
záujem?
Vychádzame z našich dlhoročných skúseností, 

keď nám veľmi pomohla jednoduchosť a pre-

hľadnosť. Okrem toho veľmi podporí zážitok 

z eventu. LAIA sama nespraví event, ale bude 

ho vedieť naplánovať.

Vaša agentúra sa zapája do svetových súťaží. 
Prečo sa radi porovnávate so svetom?
Chceme ukázať, že aj malá krajina ako 

Slovensko má skvelé agentúry, ľudí a projekty. 

Keď som išiel prvýkrát v roku 2010 do Milána 

na moje prvé eventové oskary BEA WORLD, 

tak som rýchlo pochopil, že sa nemáme za čo 

hanbiť a kedykoľvek sa môžeme postaviť do 

súťaže a bojovať s kýmkoľvek z celého sveta 

s našou kreatívou, prístupom, nasadením 

a spôsobom myslenia.

Čo boduje na svetových súťažiach?
Jednoznačne je to autentický prístup. 

Samozrejme, vidíme na nich aj veľkolepé 

miliónové produkcie, kde scény, dramaturgia 

aj samotný event flow vyráža dych. Ale sú to 

hlavne podujatia, ktoré dokázali najlepšie všiť 

kreatívu do prostredia a priniesli tak zážitok 

na celý život, zážitok silne prepojený so znač-

kou, napríklad výstavy pod vodou a podobne.

Nedávno ste boli v Slovinsku na známej súťaži 
Conventa Awards. Ako ste dopadli?
Bodovala najmä naša košická a poľská 

pobočka. Získali sme striebro ako druhá 

najlepšie hodnotená agentúra celej súťaže, 

striebro za košický projekt „The Day of our 

Energy“ a z Poľska zabodoval náš projekt 

pre Maybelline NY. V košickom projekte sme 

zaujali kreatívnou sustainabilitou. Projekt pre 

Maybelline NY bol postavený na „experience 

marketingu“. Treba sa porovnávať, iba to nás 

posúva ďalej. Na súťažiach často pochopíme, 

čo všetko sa ešte musíme naučiť. Vnútorná 

slepota, keď si myslíme, že sme majstri sveta, 

môže byť kameňom úrazu.



Ešte stále, aj po dvoch rokoch spoločenských zmien,  
si eventovky kladú rovnakú otázku. A poznajú už odpoveď?

Naživo, online alebo hybridne? 

Tomáš Ručkay 
Leopard production 

Martina Holá
PS:Events

Andrea Skočeková
BRAND Advertising

Zuzana Danechová
SPICYBROWN

Oliver Patrik
Wondericon Events

Štefan Kozák
CREATIVE PRO

V drvivej väčšine je odpoveď hybridne. Aj 

keď sa neustále snažíme a budeme snažiť 

o živé eventy, ktoré ponúkajú najväčšiu 

škálu zážitkov.

U nás v tíme je odpoveď, myslím, jednoznačná – NA-

ŽIVO. Čo sa týka zadaní od klientov, obsahové podu-

jatia – konferencie, workshopy, semináre chcú často 

realizovať v hybridnom modeli. Pri mnohých týchto 

akciách je však dôležitý aj fyzický kontakt. Okrem 

toho klienti sledujú aj finančnú efektivitu a veľkosť 

aktívneho online publika. Presne tieto atribúty budú 

mať vplyv na to, aké veľké percento eventov zostane 

v týchto formátoch.

Myslím si, že niektoré eventy, ako 

napríklad konferencie a semináre, zo-

stanú už hybridné, naopak, napríklad 

zamestnanecké párty asi naživo. Pan-

démia len urýchlila to, čo sme nesmelo 

plánovali. Je to v zásade úžasné, že 

sa nemusíme „trepať“ na stretnutia 

a vybavíme všetko online.

Túto otázku si už nekladie-

me. Vždy rozhoduje klient 

a u nás je to 90 percent 

naživo. Ak táto požiadavka 

príde, respektíve ju vidíme 

ako prínosnú pre charakter 

podujatia, hybridne vždy 

vieme fungovať. Na online 

eventy sa nezameriavame.

Ak hovoríme o evente, tak určite naživo. 

Online a hybrid dobre poslúži na odovzdanie 

informácií a nadchne dobre pripravenou 

video vizualitou. Ale eventové emócie a „člo-

večinu“ prinesie len event naživo.

Verím, že hybrid je novým štan-

dardom. Vždy sa treba pozrieť 

na zadanie a cieľ oznámenia 

a až následne zvoliť formu. 

Samozrejme, rozhodnutie, aké 

riešenie zvolíme, ovplyvňuje aj 

veľkosť budgetu. Všetky formy 

majú svoje za a proti, takže 

podľa viacerých kritérií zvažuje-

me vhodné varianty.

Pandémia len urýchlila to, čo sme 

nesmelo plánovali. Je to v zásade 

úžasné, že sa nemusíme „trepať“ na 

stretnutia a vybavíme všetko online.
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Martin Marko
MW Promotion

Lukáš Jesenský
Mertel

Soňa Princová
Monarch

Marek Furmanczuk
Parsenn

Našťastie, „naživo“ sa vracia v plnej 

sile! Ako sme hovorili už v roku 2020 

– osobne komunikovať, stretávať 

sa a spoločne prežívať zážitky je 

prirodzeným správaním človeka. 

Človek je tvor sociálny. Určite aj 

hybridná forma je vhodná pri určitom 

type eventu, ale skôr pre contentové 

konferencie. Stretnutia naživo sa tým 

nahradiť nedajú.

Aj keď sme mali počas pandémie veľa 

online a hybridných podujatí, ktoré 

nám získali aj množstvo svetových 

ocenení, musím konštatovať, že 

všetkých to opäť ťahá k podujatiam 

naživo. Online však ostane ako jeden 

zo segmentov, ktoré sa budú aj naďalej 

využívať. Na druhej strane to do nášho 

segmentu prinieslo digitalizáciu aj do 

systému práce a fungovania v oveľa 

väčšej miere ako dosiaľ. Tá umožnila 

riadiť podujatia pri menšom tíme oveľa 

efektívnejšie a kvalitnejšie.

Za nás bola odpoveď v podstate 

vždy jednoznačná. Primárne 

kontaktne a naživo. Hybridne 

alebo online, ak to viac sedí 

k povahe eventu alebo to vyža-

duje aktuálna situácia.

Ešte stále je pre mňa odpo-

veď jednoznačná – naživo. 

Odpoveď je rovnaká ako 

minulý rok. Som presvedče-

ný, že aj budúci rok odpoviem 

rovnako.

MS208609/01



Bude v Inchebe, v Istropolise, PKO, v úplne inom  
developerskom projekte? Bude vôbec? Potrebuje  
Slovensko reprezentatívne miesto na kongresy? 

Neverending story: 
Národné kongresové centrum

Zuzana Danechová
SPICYBROWN

Štefan Kozák
CREATIVE PRO

Soňa Princová
Monarch

Tomáš Ručkay
Leopard production

Martina Holá
PS:EventsSlovensko potrebuje príležitosti, ktoré ná-

rodné kongresové centrum dokáže priniesť.

Áno, samozrejme. Je to už troška obohratá 

platňa. Na Slovensku nemáme moder-

nú budovu slúžiacu na kongresy a veľké 

kultúrne podujatia, ktorá by zodpovedala 

požiadavkám organizátorov, ako sú prístup, 

poloha, parkovanie, peniaze vo forme 

kontinuálnych investícií. Rovnako nám však 

chýbajú tomu zodpovedajúce ubytovacie 

kapacity v prípade, že chceme konkurovať 

Prahe či Viedni. Treba si uvedomiť aj ekono-

mický prínos, pretože účastníci kongresov 

sa stávajú motorom nielen pre lokálnu 

ekonomiku. Našou výhodou je, že ležíme 

v srdci Európy, a tak sa môžeme prirodzene 

stať strategickou destináciou. Je nesmierne 

dôležité, aby sa kongresové centrum stalo 

funkčným priestorom, ktorý je schopný 

generovať zisk a nevytvára stratu.

Moderný, reprezentatívny priestor na 

veľké kultúrne podujatia Bratislava 

potrebuje ako soľ. Veríme, že vďaka 

prebiehajúcim odborným debatám 

o kongresovom a kultúrnom centre sa 

nakoniec správne vyhodnotia a nasta-

via kľúčové potreby a priority. Z nášho 

profesijného pohľadu, keďže sa venu-

jeme firemným eventom, vidíme najmä 

dopyt po vyhovujúcich eventových 

priestoroch s kapacitou do tisíc osôb.

Slovensko má dostatočné 

množstvo zaujímavých kon-

gresových priestorov. Ak sa 

však rozprávame o západnom 

Slovensku, tak vnímam zvýšenú 

potrebu, či už kapacitne, alebo 

kvalitatívne pripraveného 

priestoru, ktorý by pomohol vo 

väčšej miere pritiahnuť kongre-

sový biznis na Slovensko.

Určite áno. Slovensko potre-

buje nové eventové priestory. 

Nejde však len o kongresové 

centrum, dlhodobo nám chýbajú 

aj priestory strednej a väčšej 

kapacity. V hlavnom meste vieme 

takéto priestory zrátať na prstoch 

dvoch rúk a aj v nich nájdeme 

rôzne formy obmedzení.
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Andrea Skočeková
BRAND Advertising

Oliver Patrik
Wondericon Events

Áno, už včera bola neskoro!

Určite potrebuje, a nielen to. 

Hlad po nových, flexibilných 

priestoroch tu bol vždy  

a opäť narastá.

Lukáš Jesenský
Mertel

Marek Furmanczuk
PARSENN

Určite, už dávno tu malo byť. Je potrebné, 

aby sa začala konečne rozvíjať aj kongresová 

turistika na Slovensku. Samozrejme, že sa 

to nestane len postavením jedného nového 

kongresového centra, ale bol by to dobrý 

štart. Pomohlo by to nielen eventovému 

segmentu, ale aj všetkým, ktorí sa živia turiz-

mom a službami v ňom.

Na túto otázku je odpoveď 

náročnejšia. Slovensko ho 

určite potrebuje, ale ak 

má fungovať podobným 

štýlom ako mnohé iné štátne 

inštitúcie, tak vlastne ani nie. 

Fungovať to môže, pokiaľ 

na čele takého centra bude 

naozaj skúsený človek. Sám 

poznám množstvo skvelých 

priestorov, ktoré to, žiaľ, kvô-

li tomu nezvládajú. A vtedy je 

to problém.

MS208532/01



Leopard Production

ESET SciEncE AwArd
TOP PROJEKT

S akými problémami Sa momentálne paSuje 
eventový trh?
Problémov je niekoľko, reflektujú znižovanie 

budgetov, zvyšovanie vstupov a personálne 

problémy.

ako Sa raStúca inflácia prejavuje na roz-
počtoch a cenotvorbe?
V niektorých položkách až skokovým rastom. 

Doprava, nájom priestorov či stravovanie 

zaznamenali zásadné skoky.

aké parametre by mal mať férový tender?
V prvom rade má byť férový ku každej zo 

zúčastnených strán. Mal by mať porovnateľné 

parametre a ponúkať aj spätnú väzbu.

aké výzvy Stoja pred eventovým  
Segmentom?
Myslím si, že budeme musieť byť ešte flexibil-

nejší ako doteraz. Musíme byť, aj napriek zvý-

šenej sezónnosti, pripravení ihneď reagovať na 

požiadavky klientov, pričom by sme uvítali, ak 

by sa zmenil aj spôsob odmeňovania agentúr 

vzhľadom na prudké zmeny v posledných 

dvoch rokoch.

Názov projektu: ESET Science Award

Klient: Nadácia ESET

Obdobie realizácie: október 2021

Typ eventu: Slávnostný galavečer odo-

vzdávania cien výnimočným osobnostiam 

vedy na Slovensku ESET Science Award 

2021, spojený s priamym TV prenosom na 

RTVS a v online médiách

Stručný opis projektu: Ocenenie ESET 

Science Award vyzdvihuje prácu výnimoč-

ných vedeckých a pedagogických osobnos-

tí a vysvetľuje verejnosti ich nenahraditeľ-

nú úlohu v spoločnosti. Finálovú pätnástku 

tvoria špičkové vedecké osobnosti, mladé 

talenty a osobnosti vysokoškolského 

vzdelávania z celého Slovenska. O laure-

átoch v kategórii Výnimočná osobnosť 

vzdelávania, Výnimočná osobnosť vedy 

na Slovensku do 35 rokov a Výnimočná 

osobnosť vedy na Slovensku rozhodovala 

medzinárodná komisia na čele s nositeľom 

Nobelovej ceny prof. Kipom Thornom. 

Podujatie bolo už tretíkrát pod záštitou 

prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Čím bol projekt výnimočný: 
Kombináciou výnimočnej myšlienky 

Nadácie ESET podporovať excelentné 

vedkyne a vedcov na Slovensku, dôvery, 

ktorú do nás zadávateľ pred troma rokmi 

vložil, a nechal nám slobodu v kreativite, 

umeleckej a hudobnej dramaturgii, vo 

výbere interpretov, v scénografii a záro-

veň nad sprievodnými podujatiami, ktoré 

predchádzajú alebo sú súčasťou projektu 

ESET Science Award. Projekt je výnimočný 

aj vznikom kreatívno-exekutívneho hubu 

Nadácie ESET a LEOPARD production. Ten 

spoločne niekoľko mesiacov intenzívne 

pracuje na prípravách, ktoré sa sústreďujú 

na zážitok a spokojnosť hosťa v sále, na 

televízneho diváka, ako aj na odkaz verej-

nosti a spoločnosti, ktorý toto podujatie 

v sebe nesie.

Technické zabezpečenie: Martin 

Kupčo – SHOWSERVICE, KVANTLED, SAP 

SOUND, ASTRAS, RTVS Rozhlas a televízia 

Slovenska, RSR EQUIPMENT SK

Stavba scény: Pardosa

Mobiliár: mima production

Kvetinové dekorácie: RE + MI

Catering: Sharkam B&B Catering 

Produkcia: LEOPARD production

Veľkosť realizačného tímu: 100

Foto: Archív ESET Science Award ©Linda 

Kisková Bohušová

Tomáš ručkay
riaditeľ

ViziTkA

Názov spoločnosti:  
LEOPARD production, s. r. o.
Hlavné zameranie: event,  
TV production, online – streaming, 
branded content
Rok vzniku: 2009
Riaditeľ: Tomáš Ručkay
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MW Promotion

FRIENDS & FAMILY GARDEN PARTY
TOP PROJEKT

S AkýMI PRobLéMAMI SA MoMENTáLNE PASujE 
EvENTový TRh?
Niektoré reštauračné či hotelové zariade-

nia prestali existovať, niektorí dodávatelia 

poskytovať svoje služby. Ale to sú problémy, 

s ktorými si vieme v pohode poradiť. Posledné 

roky nás patrične vycvičili.

Aké PARAMETRE bY MAL MAť FéRový TENDER?
Veľa klientov už má proces tendrov štruktúrova-

ný a pomerne dobre zvládnutý oproti minulosti. 

V eventovom biznise vždy bude hrať úlohu aj 

subjektívne posúdenie ponuky, napríklad v prí-

pade navrhnutej témy, programu a podobne. 

Preto je férovosť skôr relatívny pojem. V každom 

prípade by malo byť zadanie čo najpodrobnej-

šie, so stanoveným budgetom, ponuku by malo 

byť možné osobne odprezentovať.

Aké výzvY STojA PRED EvENTovýM  
SEGMENToM?
Inflácia a zdražovanie sa prejavia určite 

markantnejšie. Je to však celkový ekonomický 

problém, takže zasiahne všetky typy biznisu. 

Eventy sú zasiahnuté akoukoľvek krízou väčši-

nou medzi prvými.

PoTREbujE SLovENSko NáRoDNé koNGRESové 
cENTRuM?
Záleží na šírke pohľadu. Ak sa na to pozrieme 

z nadhľadu, tak Slovensko bezpodmieneč-

ne potrebuje iné investičné projekty, ako je 

kongresové centrum. To je asi všetkým jasné. 

Ale niežeby nás národné kongresové centrum 

nepotešilo.

Klient: J&T BANKA

Obdobie realizácie: júl 2022

Typ eventu: Event pre klientov J&T BANKY 

s rodinami s témou LEGO.

Stručný opis projektu: Popoludňajší out-

door event s množstvom aktivít, kultúrnym 

programom a cateringom v téme LEGO.

Čím bol projekt výnimočný: Radosťou zo 

stretnutia naživo, s priateľmi, so známymi, 

s celými rodinami. Atmosféra v príjemnom 

prostredí kaštieľa po dvoch rokoch pan-

démie, neistoty a nemožnosti stretnúť sa 

osobne bola vynikajúca. Program a téma 

neboli ničím zásadne výnimočné. Hostia 

si však veľmi intenzívne užili každú jednu 

„obyčajnú“ vec na evente. Či to bolo kvalit-

né jedlo, pohár prosecca, kolotoč, pohybu-

júci sa maskoti vo forme LEGO panáčikov... 

V koncentrovanej podobe bolo na evente 

cítiť, že spoločné prežívanie zážitkov sa 

nedá nahradiť.

Martin Marko
riaditeľ

vIzITkA

Názov spoločnosti: MW Promotion
Hlavné zameranie: Integrovaná  
marketingová komunikácia
Rok vzniku: 1992
Riaditeľ: Martin Marko
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Mertel

NárodNý deň Na svetovej výstave  
expo 2020 v dubaji

TOP PROJEKT

s akýMi probléMaMi sa MoMeNtálNe pasuje 
eveNtový trh?
Nedostatok kvalitných ľudí, ktorí počas krí-

zového obdobia odišli do iných, stabilnejších 

odvetví. Nie všetci klienti naštartovali svoje 

marketingové aktivity na predkoronový stav.

sMe svedkaMi veľkého zdražovaNia a iN-
flácie. ako sa to prejavuje Na rozpočtoch 
a ceNotvorbe?
Samozrejme, má to vplyv na tvorbu rozpoč-

tov. Keďže eventová agentúra vo veľkej miere 

využíva subdodávky tretích strán vo forme 

cateringu, ubytovania a priestoru, objed-

návame svetlo, zvuk, umelecké vystúpenia 

a tak ďalej, musí sa zdražovanie na ich strane 

preniesť aj do konečného rozpočtu klienta. 

Ten sa, samozrejme, snaží udržať rozpočet na 

hodnotách predchádzajúcich období, čo však 

vo veľa prípadoch nie je možné.

aké paraMetre by Mal Mať férový teNder?
Cena a kvalita musia byť vyvážené. Brať cenu 

ako jediný parameter môže dosť poškodiť 

finálny výsledok. Ďalší kľúčový parameter je 

rovnaká dostupnosť informácií vzhľadom na 

projekt/zadanie. Mal by obsahovať zrozumiteľ-

ne a presne sformulované zadanie.

Klient: Ministerstvo hospodárstva slovenskej 

republiky a Slovakia Travel

Obdobie realizácie: január 2022

Typ eventu: galavečer 

 

Stručný opis projektu: Pri príležitosti sloven-

ského Národného dňa na svetovej výstave Expo 

2020 v Dubaji sme sa medzinárodnému publiku 

prezentovali ako moderná krajina bohatá na 

inovácie, ale aj krajina s výnimočným folklór-

nym dedičstvom a talentovanými súčasnými 

umelcami. Návštevníkov podujatia ohúril 

folklórny súbor SĽUK, huslista Filip Jančík, spe-

váčka Jana Kirschner či Billy Barman s kapelou. 

K najvýznamnejším hosťom patrili prezidentka 

SR Zuzana Čaputová, minister hospodárstva 

Richard Sulík so svojou delegáciou, generálny 

riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika či veľvysla-

nec Slovenska v Spojených arabských emirá-

toch Michal Kováč. Počas oficiálnych návštev 

ich sprevádzala generálna komisárka expozície 

SR na Expo 2020 Dubaj Miroslava Valovičová. 

 

Čím bol projekt výnimočný: Záverečný 

galaprogram sa niesol v znamení prelínania 

tradičných a moderných prvkov v podobe 

hudobných a tanečných vystúpení slovenských 

umelcov. Táto fúzia rôznorodých tanečných 

a hudobných žánrov prezentovala Slovensko 

ako mladú a dynamickú krajinu, plnú kultúrnej 

rozmanitosti. Na galavečere sa zúčastnili naj-

vyšší predstavitelia štátu.

lukáš jesenský
CEO a Co-Founder

vizitka spoločNosti

Názov spoločnosti: MERTEL, s. r. o.
Hlavné zameranie: Events/Sales 
Promotion/Merchandising
Rok vzniku: 2005
Riaditeľ: Lukáš Jesenský  
a Dušan Masaryk
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PARSENN

SNOW SHOW
TOP PROJEKT

Aké pArAmetre by mAl mAť férový tender?
Veľmi dobrá a aktuálna otázka, keďže toto leto 

sme mali možnosť sa na dvoch takýchto ten-

droch zúčastniť. V oboch prípadoch bol vopred 

definovaný presný harmonogram aj počet 

uchádzačov, z Českej republiky aj zo Slovenska. 

Všetky doplňujúce otázky boli transparentne 

odovzdávané všetkým zúčastneným a bolo de-

finované skicovné pre agentúry, ktoré postúpia 

do druhého kola. Parametre vyhodnocovania 

boli už v zadaní, takže od začiatku bolo jasné, čo 

má najväčšiu váhu – a nebola to cena, keďže bol 

vopred jasný strop.

Aké výzvy stojA pred eventovým segmentom? 
Najväčšou výzvou bude s najväčšou pravde-

podobnosťou inflácia. S tým súvisia aj ďalšie 

výzvy: plánovanie väčších projektov, kvali-

fikovaný personál aj zmena počtu a kvality 

dodávateľov. 

Obdobie realizácie: január – marec 2022

Technické zabezpečenie: PARSENN

Catering: Party catering

Produkcia: PARSENN

Veľkosť realizačného tímu: 18

Typ eventu: zážitková exteriérová road 

show v lyžiarskych strediskách

Stručný opis projektu: séria jedenástich 

zážitkových eventov zameraná na podporu 

partnerských značiek vo vybraných lyžiar-

skych strediskách. Ponuka zážitkových 

aktivít pre návštevníkov strediska umožnila 

niekoľko zaujímavých prepojení zákazníkov 

so značkou.

Čím bol projekt výnimočný: prvý live pro-

jekt po poslednom lockdowne a súbežne 

práca so zákazníkmi počas stále trvajúcej 

pandémie. Neustále sa meniace opatrenia 

aj nálady verejnosti spojené s nimi. Avšak 

skvelá partia ľudí zapálená pre tento 

projekt a nabudená vrátiť sa po niekoľkých 

mesiacoch stagnovania na scénu nakoniec 

zvládla všetky podujatia a partnerom 

priniesla skvelú vizibilitu a priestor na 

prezentáciu.

Marek Furmanczuk
Expert na zážitkový marketing

VizitkA SPOlOčNOSti

Názov spoločnosti:  
PARSENN – branded experience boutique
Hlavné zameranie: zážitkový 
marketing
Rok vzniku: 2009
Riaditeľ: Marek Furmanczuk
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PS:Events    I    PS:Sunrise

NávštEva PáPEža FraNtiška Na SlovENSku
TOP PROJEKT

Klient: Gréckokatolícke arcibiskupstvo 

Prešov, Arcibiskupský úrad Bratislava

Obdobie realizácie: 14. a 15. 9. 2021

Typ eventu: podujatie pre verejnosť

Stručný opis projektu: Slávenie liturgie 

pápežom Františkom pre desiatky tisíc 

pútnikov. V Prešove sa akcia konala na 

priestranstve pred mestskou športovou 

halou, v Šaštíne na otvorenom priestran-

stve v blízkosti baziliky.

Čím bol projekt výnimočný: Išlo nepo-

chybne o najväčší event roku 2021, ktorý 

bol výnimočný svojím rozsahom, no na 

ktorého organizáciu bolo veľmi málo času. 

V zahraničí sa obvykle takéto podujatia 

pripravujú rok, my sme na to mali menej 

ako tri mesiace. Organizáciu ovplyvňovali 

aj meniace sa covidové opatrenia a nároky 

koordinátorov z Vatikánu, zo Švajčiarskej 

gardy a z Úradu pre ochranu ústavných 

činiteľov. Pápež je najvyšší predstavi-

teľ nielen katolíckej cirkvi, ale aj štátu 

Vatikán – bezpečnosť a ochrana bola na 

najvyššej úrovni, s čím súviseli aj mnohé 

bezpečnostné opatrenia. Jedinečná bola 

úzka spolupráca so štátnymi orgánmi 

(ministerstvá, úrad vlády, prezidentská 

kancelária) a s Konferenciou biskupov 

Slovenska. 

Na oboch lokáciách sme riešili dočas-

né stavby mostov, prístupových ciest, 

parkovísk pre desiatky tisíc áut a stovky 

autobusov a pre políciu a ochranku sme 

zabezpečovali bezpečnostné operačné 

strediská „control room“. Stavali sme 

netypické pódiá, hľadali vhodných dodá-

vateľov, ktorí doslova urobia zázrak na 

počkanie. Liturgický priestor v Šaštíne 

navrhnutý architektmi Michalom Bogárom, 

Máriou Bogárovou, Romanom Ruhigom 

a Emou Ruhigovou je aktuálne zaradený aj 

medzi nominácie CE ZA AR 2022 v kategórii 

fenomény architektúry. 

 

Pomáhali sme koordinovať akreditácie, 

press centrum, komunikáciu s RTVS, spolu-

prácu so stovkami televízií, ktoré z podujatí 

vysielali priamy prenos a tiež vysoký počet 

akreditovaných novinárov. Pre obe naše 

agentúry to bolo uistenie, že zvládneme 

organizáciu aj takého náročného podujatia 

od Prešova až po Šaštín.

Martina Holá
Managing Director, 

PS:Events

Barbora okruhľanská 
Managing Director,

PS: Sunrise

vizitka ProjEktu

PS:EvENtS PS:SuNriSE

Technické zabezpečenie: Prockl  
company, Kvant, GD Identity
Produkcia: PS:Events, PS:Sunrise
Veľkosť realizačného tímu: Prešov  
20 ľudí, Šaštín 20 ľudí

Hlavné zameranie: event marketing,  
production, event safety 
management
Rok vzniku: 2016
Riaditeľ: Martina Holá
Iné kľúčové pozície: Martin Královič 
–Founder & Head of Production

Hlavné zameranie: event marketing,  
digital marketing
Rok vzniku: 2020
Riaditeľka: Barbora Okruhľanská
Iné kľúčové pozície: Tatiana Oravská 
– Head of Digital
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SPICYBROWN

LauNCh TOISON gINu
TOP PROJEKT

Aké výzvy stojA pred eventovým segmen-
tom? Čo budete musieť vyriešiť tento  
A nA budúci rok?
Byť flexibilný, optimalizovať, prispôsobovať sa, 

hľadať riešenia. Prinášať kvalitu eventových 

realizácií v meniacich sa podmienkach. Udržať 

si ľudí v rizikovej brandži. Vyhrávať tendre 

v časoch zvyšovania cien. Predávať vstupenky 

posledné dni pred verejnými eventmi.

Aké pArAmetre by mAl mAť férový tender?
Mal by mať riadne nastavené kritériá, termíny 

a postup výberového procesu. Okrem toho 

férovú komunikáciu a jeho súčasťou musí byť 

transparentné vyhodnotenie a relevantný 

feedback. 

Klient: naša sesterská spoločnosť Spirit 

Company

Obdobie realizácie: máj – september 2021

Technické zabezpečenie: SPICYBROWN

Produkcia: SPICYBROWN

Veľkosť realizačného tímu: 6
Typ eventu: Launch produktu

Stručný opis projektu: Spojili sme sily 

s top barmanmi na Slovensku, dídžejmi 

a so zaujímavými slovenskými značkami 

a postupne sme predstavili slovenský 

remeselný gin TOISON komunite barma-

nov, majiteľom podnikov, ale i verejnosti. 

Leto plné personalizovaných eventov 

prinieslo zalistovanie ginu vo viac ako 500 

gastroprevádzkach.

Čím bol projekt výnimočný: Slovenský 

remeselný gin TOISON je produktom našej 

sesterskej firmy a vyrábame ho v destilérke 

Likérka v Trenčianskych Tepliciach. 

 

Niekoľko rokov sme ladili každý detail 

a sme hrdí, že okamžite pozbieral oce-

nenia za dizajn aj chuť (Red dot awards, 

Pentawards, IWSC a ďalšie). Dizajnový 

slovenský produkt sa stal aj obľúbenou 

súčasťou eventov našich klientov vo forme 

koktailového baru a degustácií a preniesli 

sme ho aj do ponuky vianočných darčekov 

vo forme full size balení alebo darčekových 

miniatúr.

Zuzana Danechová
COO

VIZITka SPOLOčNOSTI

Názov spoločnosti: SPICYBROWN, s. r. o. 

Hlavné zameranie: eventové a caterin-

gové služby, technické zabezpečenie, 

dekorácie, eventový inventár a mobiliár

Rok vzniku: 2012

Riaditeľ: Pavol Sirotný
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BRAND ADVERTISING 
Hlavné zameranie: eventy
Rok vzniku: 1996
Riaditeľ: Ing. Andrea Skočeková
Iné kľúčové pozície: –
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach:  
BTL-ka asociácia združujúca eventové agentúry na SK
TOP 5 klientov: Tatra Banka, EY Slovakia, InterMedical, IVECO SK&CZ, Skanska
Novozískaní klienti: NEON CUBE, Saudská Arábia
Celkový obrat v roku 2021: 217-tisíc eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: –

100
Eventy: 100 %

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

50+50

85+5+10

Event marketing: 50 %
Produkcia televíznych 
a rozhlasových spotov: 50 %

Event marketing: 85 %
Promotion: 5 %
Production: 10 %

LEOPARD 
Názov spoločnosti: LEOPARD production, s.r.o.
Hlavné zameranie: event, TV production, online – streaming, branded content
Rok vzniku: 2009
Riaditeľ: Tomáš Ručkay
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach:  
BTL komunikačná asociácia, Hudobná Únia Slovensko
TOP 5 klientov v roku 2021: n/a
Celkový obrat v roku 2021: 4,2mil. eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: n/a

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

2+13+21+31+33

E-MOTION
Hlavné zameranie: event management, produkcia, promotion
Rok vzniku: 1997
Riaditeľ: Dalibor Lukačka
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach: BTL-ka
TOP 5 klientov v roku 2021: N/A
Novozískaní klienti: Novo Nordisk Slovakia s. r. o.
Celkový obrat v roku 2021: 702-tisíc eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: - 

GREG HAMM
Hlavné zameranie: merchandising, POS merchandising, outsourcing, 
distribúcia a logistika, promotion, eventy
Rok vzniku: 1999
Riaditeľ: Juraj Hamm
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach: N/A
TOP 5 klientov v roku 2021: Philip Morris Slovakia, Slovak Telekom, Heineken 
Slovensko, COOP Jednota, Terno/Kraj, Avion Shopping Park
Celkový obrat v roku 2021: 13,6 milióna eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 15,5 milióna eur

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

Event marketing: 2 %
Promotion: 13 %
Merchandising: 21 %
POS merchandising: 31 %
Outsourcing: 33 %

VIZITKY
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Event marketing: 75 %
Merchandising: 5 %
Televízna produkcia: 20 % 75+5+20

65+35
MONARCH
Hlavné zameranie: komunikácia, event, marketing
Riaditeľ: Peter Princ
Iné kľúčové pozície: Soňa Princová – Head of Client Services,  
Barbora Némethová – Key Production manager
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach:  
BTL komunikačná asociácia
TOP 5 klientov: Orange Slovensko, Nafta, Eustream, NN, Siemens, Henkel
Novozískaní klienti: Fortuna, MH Teplárenská spoločnosť
Celkový obrat v roku 2021: N/A
Predpokladaný obrat v roku 2022: N/A

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

Event marketing: 60 %
Sales promotion: 40 % 60+40

PARSENN
Hlavné zameranie: zážitkový marketing
Rok vzniku: 2009
Riaditeľ: Marek Furmanczuk
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach: –
TOP 5 klientov v roku 2021: Imperial Tobacco, Karlovarské minerálne vody, 
Stock Slovensko, Whirlpool, Cerva
Celkový obrat v roku 2021: 280 000 eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 750 000 eur

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

Event marketing: 65 %
Merchandising: 35 %

MERTEL
Hlavné zameranie: Events, Sales Promotion, Merchandising
Rok vzniku: 2005
Riaditeľ: Lukáš Jesenský a Dušan Masaryk
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach: European 
Franchise Federation, Litzenznehmer Ősterreichisches Umweitzeichen, SFA 
(Slovenská franchisingová asociácia)
TOP 5 klientov v roku 2021: Slovak Telekom, Ministerstvo hospodárstva SR, 
Slovnaft, Jaguar Land Rover, SEIA
Celkový obrat v roku 2021: 3 078 396 eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 3 100 000 eur – 3 300 000 eur

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

MW PROMOTION
Hlavné zameranie: Integrovaná marketingová komunikácia
Rok vzniku: 1992
Riaditeľ: Martin Marko
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach:  
MW Family, voľné zoskupenie spriatelených spoločností
TOP 5 klientov v roku 2021: J&T BANKA, IBM, Zott, Slovak Telekom, Dôvera
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PS:EVENTS
Hlavné zameranie: event marketing, production, event safety management
Rok vzniku: 2016      Riaditeľ: Martina Holá
Iné kľúčové pozície: Martin Královič – Founder & Head of Production
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach:  
BTL komunikačná asociácia, YES Group (Yourope Event Safety Group)
TOP 5 klientov: Google, The Marketers, Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, KBS, EYOF
Novozískaní klienti: Metrostav, Slovak Telekom, Syngenta, Interagros, Cresco, 
EYOF, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Billa, Wincent, Globsec
Celkový obrat v roku 2021: 710-tisíc eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 1 mil. eur

SPICYBROWN 
Hlavné zameranie: eventové a cateringové služby, technické zabezpečenie, 
dekorácie, eventový inventár a mobiliár
Rok vzniku: 2012
Riaditeľ: Pavol Sirotný
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach:  
BTL komunikačná asociácia
TOP 5 klientov: Amazon, Gabor, Siemens, MTS, Schneider Electric, Vaillant
Novozískaní klienti: Continental, ČSOB, Grape Festival, Kompava, RONA, 
Nissens a ďalší
Celkový obrat v roku 2021: N/A
Predpokladaný obrat v roku 2022: N/A

PS:SUNRISE
Hlavné zameranie: event marketing, digital marketing
Rok vzniku: 2020
Riaditeľ: Barbora Okruhľanská
Iné kľúčové pozície: Tatiana Oravská – Head of Digital
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach: –
TOP 5 klientov: VESELY | Očná Klinika, Košice Región Turizmus, Gothal, 
Prešovská arcidiecéza, Trnavská univerzita
Novozískaní klienti: Gothal, Bricklandia, Regulus
Celkový obrat v roku 2021: 121-tisíc eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 200-tisíc eur

Eventy: 90 %
Iné: 10 % 90+10

WONDERICON EVENTS
Hlavné zameranie: event manažment
Rok vzniku: 2003
Riaditeľ: Mgr. Oliver Patrik, Executive director
Iné kľúčové pozície: Mgr. Milan Kováčik, Strategy & Idea director
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach: –
TOP 5 klientov: Volkswagen Slovakia, Inter cars, Aupark Bratislava, ČSOB 
Leasing, Medirex
Novozískaní klienti: Oriflame SK & CZ, LIDL Slovensko, W.A.R. Defender
Celkový obrat v roku 2021: 850 000 eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 1 350 000 eur

ŠTRUKTÚRA OBRATU:

VIZITKY
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Strategie Forum
Media Power & Marketing Power

20. októbra 2022
Od 9.00 hod.

VIP priestory  
Národného futbalového  
štadióna v Bratislave

Mediálni partneri

konferencie.hnonline.sk

+421 917 131 392



EvEnty na kľúč

Čo ponúkame

hnkonferencie@mafraslovakia.sk

hnonline.sk/konferencie

Viac info na:

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

Profesionálny produkčný servis

Zabezpečenie všetkých  
vašich požiadaviek

Medializácia v našich médiách

Odborné zastrešenie jediným 
mienkotvorným ekonomickým 

titulom na Slovensku 

Žiadna administratíva  
a fakturácia

Kreatívne spracovanie našimi 
internými pracovníkmi


