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TECHNOLÓGIE, ALE PERSONALIZOVANÉ
Ak sme pred dvomi rokmi hovorili o tech-
nológiách, ktoré sa však, žiaľ, vo väčšine 
prípadov využívali samoúčelne, teraz 
vidíme, že sa používajú takmer dokonale. 
Svet hlása návrat k personalizovanému 
prístupu, a to aj vo využívaní technológií. 
Príkladom je SAP Forum Moscow ruskej 
agentúry Ars Communication And 
Eventum Premo, ktorá zvolila pre úvod 
programu spektakulárnu laserovú show 

podporenú voiceoverom. Z tmy postupne 
mierili lúče na hostí v sále a nečakane 
ich zapájali do deja. Atmosféra postupne 
gradovala, až vyvrcholila do vizuálov na 
obrovských LED stenách (v tomto prípa-
de asi hovorme o celom LED priestore). 
V iných prípadoch mal každý účastník 
k dispozícii svoje okuliare na prenesenie 
sa do virtuálnej reality alebo rovno sám 
tvoril príbeh časti eventu.   

S: Čím vás presvedčil event, ktorý 
ste ocenili zlatou Grand Prix? Ide 
o 10-miliónteho návštevníka ho-
landského múzea. 
Veľmi sa mi páčila jednoduchosť ná-
padu, exekúcia a výborne odvedená 
stratégia. Samozrejme, vždy to môže 
byť tak trochu aj šťastie – nájsť vhod-
ný moment, kedy to uviesť, aby sa 
o to zaujímali aj médiá, v tomto prí-
pade zohrala rolu aj osobnosť vybra-
ného. Ale jednoduchosť exekúcie, tá 
ma presvedčila najviac.

S: Event vyhral aj cenu za najefek-
tívnejší projekt. Nebojíte sa,  
že by to mohlo zvádzať aj k tomu, 
že mnohí zadávatelia budú tlačiť 
po tomto vzore svoje agentúry do 
zníženia budgetov? 
To si vôbec nemyslím. Veľmi totiž zá-
leží na produkte, ktorý máte, na cie-
ľovej skupine, ktorú máte, a čo tým 
eventom, projektom chcete povedať. 
Myslím si, že nie vždy môžete urobiť 
event s nízkym budgetom. Niekedy po-
trebujete napríklad mnoho ľudí, aby 
vysvetlili a ďalej informovali o pro-
dukte. A podľa mňa sú to práve ľudia, 
ktorí na eventoch stoja najviac peňa-
zí. Ale sú kľúčoví, pretože oni podajú 
tú skúsenosť ďalej.

S: Práca návštevníka holandského 
múzea vzbudila diskusie, či je to 
vôbec event. 
To určite je, predsa výherca mal svoju 
„walk of fame“, kde sa prešiel po čer-
venom koberci, zatlieskali mu a dostal 
špeciálnu cenu.

S: Ktorá práca vás okrem tejto ešte 
zaujala? 
Veľmi by som ocenila prácu z Nórska 
– išlo o teambuilding, keď sa zamest-
nancom predstavila stratégia firmy. 
To je niečo, čo by som si aj ja chcela 
odniesť k nám. Čo sa mi na tom páči-
lo, bolo, že mali jasne definované sur-
vey pred a po projekte, takže mali jas-
ne viditeľné výsledky. A tiež to, že bola 
výnimočným spôsobom predstavená 
stratégia firmy. Je to výborný príklad 
toho, ako sa dá vo firmách, kde je zlo-
žitá štruktúra zamestnancov, predsta-
viť stratégia firmy.

S: Medzi ocenenými je aj slovenská 
firma – Creative Pro (KE).
Tá ich práca bola veľmi pekná. Zaují-
mavé na tom bolo to, že použili influ-
encerov. Zvolili zaujímavý media chan-
nel, čím vlastne opäť inak uchopili 
event. Influenceri sú veľmi na progra-
me dňa. Nie som si istá, či veľké korpo-
rácie majú odvahu ich takto využívať, 
a preto sa mi to páčilo.

S: Hovoríte o rôznom využití me-
dia channelov. Čo je dnes podľa 
vás v tomto kontexte tá najlepšia 
stratégia?
Za mňa je televízia stále nevyhnutnosť. 
Ale v kombinácii s digitálom a so so-
cial mediami. Čo sa týka eventov, tam 
to súvisí určite s engagementom, so 
skúsenosťami so značkou a s produkt-
mi, ktoré sú premietnuté cez tie kaná-
ly k ľuďom.

S: Čo by si eventové agentúry  
mali odniesť z tohto ročníka  
Bea World?
Myslím si, že je to práve engagement 
so zákazníkom. Je dôležité, aby mal 

Najdôležitejší 
medzinárodný 
festival eventov Bea 
World sa tohto roku 
konal v Porte. Okrem 
ocenení priniesol aj 
smer, kam by sa mali 
eventy posúvať.

Eventová agentúra musí  
MAŤ DNES DOBRÉ SOCIAL
Na čele poroty tohtoročnom Bea World bola Andrea Faflíková, 
CEEMEA Senior PR & Event Manager v spoločnosti Lego.

Andrea Faflíková,CEEMEA Senior PR 
& Event Manager v spoločnosti Lego

Ideálne je, ak eventu 
dnes dáte content, 

ktorý je šíriteľný na 
sociálnych sieťach.

Robíme to dobre a budeme ešte 
lepšie! To je pocit, ktorý sme na-
dobudli počas svetového even-

tového festivalu Bea World, ktorý sa 
uskutočnil 15. – 18. novembra v Porte.  
Na 12. ročníku sa opäť zišla európ-
ska špička trend-setterov v eventoch,  
ľudí, ktorí tvoria úžasné zážitky pre 
ľudí. 
Eventové agentúry z 27 krajín prihlásili 
celkom 296 prác do 21 kategórií. V prvý 
deň festivalu agentúry prezentovali 
shortlistové práce, druhý deň festiva-
lu boli v programe rôzne inšpiratívne 
prednášky, ktoré sa priamo či nepria-
mo týkali nášho kreatívneho biznisu. 
 
Neuromarketing
Spojítkom eventových trendov je jed-
noznačne personalizovaný prístup.  
K nemu radíme nástroje, ktoré sa sna-
žia hostí osloviť podprahovo, pôsobe-
ním na ďalšie zmysly. My dnes vyberá-
me to najlepšie menu za pomoci food 
auditora, dekorujeme eventy v téme 
eventu a ladíme k tomu aj hostesky, re-
dukujeme tlačoviny a nahrádzame ich 
vizuálmi na LED-kách či podlahách, 
máme potrebu čerstvého vzduchu 
a denného svetla, prevoniavame prie-
story... Väčšinu zo spomenutého však 
len akosi cítime, pretože eventprof je 
„človek vnímavý“. O výskumy sa však 
neopierame. Prednáška „Kde sa veda 

o mozgu stretáva s event dizajnom“ 
spíkra menom Ben Moorson sa venova-
la novým možnostiam vplývajúcim na 
ďalšie zmysly. Akousi psychologickou 
hrou, ktorá sa zameriava napríklad na 
využívanie správnej hudby so správnou 
výškou decibelov, vône eventu, správ-
ny set- up, hry s farbami... všetko pre 
dokonalejšie zasiahnutie emócii účast-
níka, vtiahnutie do deja, prepojenie so 
značkou. 
Z môjho pohľadu je to pre našinca za-
tiaľ málo prebádaná disciplína, kto-
rá je hudbou budúcnosti. Používanie 
neuromarketingu bude závisieť od 
podložených výsledkov zo zahraničia, 
šikovnosti agentúr a od vôle klientov 
investovať aj do tejto oblasti.

Merateľnosť eventov
ROI – return on investments (návrat-
nosť investícii) je stále viac diskuto-
vanou formulkou aj v eventoch. V za-
hraničí je to bežná prax. U nás o tom 
čítame už roky, o bežnej praxi sa však 
zatiaľ hovoriť nedá. Každá prihlásená 
práca festivalu sa v závere odvolávala 
na výstupy, ktoré eventom dosiahla. 
Zvýšenie predaja v percentách, zdieľa-
nie v reálnych číslach, počet a rozsah 
mediálnych výstupov, rôzne analýzy 
zistené z feedback formulárov. A zďa-
leka to neboli len eventy v kategórii 
„product/service launch“. 

Pokiaľ by sme chceli merať eventy 
u nás doma, v závislosti od typu eventu 
je nevyhnutné nastavenie kritérií me-
rania aj na strane klienta, komunikácia 
obchodného oddelenia s marketingo-
vým. Na strane eventoviek je možné 

perfektne nastaviť feedback formulár, 
na ktorý sa treba zamerať ešte pred 
eventom a odkomunikovať ho s klien-
tom. Vysvetliť im význam týchto in-
formácií pre ich biznis. Čomu sa zatiaľ 
slovenské agentúry bránia je prepo-
jenie práce na evente so spoluprácou  
s online/digitálnymi a PR agentúrami, 
ktoré by tieto výstupy zastrešili. To, že 

to zatiaľ nerobíme, je, myslím si, len 
odrazom nášho trhu a informovanosti 
klientov a agentúr. Naša prax je, že kli-
ent vyčlení z marketingového rozpočtu 
200 000 € na prezentáciu nového pro-
duktového radu vozidiel, avšak reálny 
vplyv eventu, ktorý je slovne hodnote-
ný veľmi pozitívne, nemá. 
Vnímame však ako pozitívum, že sa 
stále máme kam posúvať aj v preukáza-
teľnosti event marketingu ako silného 
nástroja marketingu, podpory predaja. 
Takže o prácu sa určite nebojíme.

Evenťáci budúcnosti 
U nás už aj v súčasnosti. Priemerný 
vek senior event manažéra v zahra-
ničí je asi 45 rokov. U nás je to pod-
statne menej. Neviem vám však dať 
analýzu s odpoveďou na otázku prečo. 
Považujte, prosím, za vysvetlenie, že 
pri prijímaní ľudí len reagujeme na po-
nuku trhu. Preto je na mieste otázka, 
koho vlastne do eventoviek prijímame, 
aké sú očakávania a čo ponúka gene-
rácia Y. Aj touto témou sa zaoberala 
Ángeles Moreno, prezidentka španiel-
skej agentúry MPI Spain Chapter. 
Predstaviteľ novej generácie vnáša 
nový vietor a nové nápady, keď sú 
všetci na porade ticho, je hladný po 
nových informáciách, socializuje sa, 
chce vedieť, kde je jeho miesto, čo sa 
od neho očakáva a aká je jeho per-
spektíva. Prichádza sebavedomejší, 
chce si vytvárať svoje vlastné pravid-
lá, chce voľný pracovný čas a neustále 
si pýta feedback. Aj vám sa zdá, že ste 
sa s tým už stretli? 
V lete sme absolvovali nábor nových 
ľudí k nám do Brandu. Dôležitým 

poznatkom je, že sme prestali hľadať 
minikópie seba a začali sme skladať 
puzzle. Áno, chce to viac času. Po-
chopiť, aké články už v tíme máme 
a aké chceme doplniť tak, aby sa ne-
bili, ale dopĺňali. Aby vnímali identitu 
a do práce vniesli svoj osobný prístup. 
Opierame sa o ich silné stránky. Mys-
lím, že sme namiešali veľmi zaujíma-
vý koktejl, kde je každý iný, každý má 
svoje miesto a svoju dôležitú úlohu 
v tíme. Brand chce mať interný tím 
produkčných, pretože to má v našej 
filozofii práce svoj zmysel.
Ale prečo by vás malo zaujímať, ako 
sa máme v Brande? Pretože to, čo je 
doma, sa odráža v práci, komuniká-
cii s klientom a v konečnom dôsledku 
v samotnom evente. 
Všetky konferencie sa doteraz zame-
riavali len na konečný produkt. A pri-
tom správne namiešaný, silný tím je 
základom úspešného eventu. HR je 
zložitý proces, ktorý je momentálne 
dôležitejší ako kedykoľvek predtým. 
A nemôže za to len generácia Y. Potre-
bu tvorí to nekonečné množstvo mož-
ností, ktoré máme, ktoré trh ponúka, 
a zároveň aj vyžaduje.
Všetko, čo sa deje vo svete, si uve-
domujeme a chápeme, to je výborný 
predpoklad na to, ako to robiť lepšie. 
V čom máme navrch oproti zahrani-
čiu? Máme šikovných inteligentných 
mladých ľudí, ktorí svoju prácu milujú 
a dávajú do nej srdce. Sme absolútne 
servisní. Našich ľudí vedieme k tomu, 
aby sa vedeli vynájsť v každej situá-
cii a mali ku klientovi osobný prístup. 
Eventy boli, stále sú a budú skvelé... 
ešte viac!  

BARBARA MIKLOVIČ

Account Director, Brand Advertising

AKÉ TRENDY 
čakajú eventy?

Používanie 
neuromarketingu 
v eventoch 
bude závisieť od 
podložených výsledkov 
zo zahraničia,  
od šikovnosti 
agentúr a od vôle 
klientov investovať 
aj do tejto oblasti.



ČO JE BEA WORLD?
Je to medzinárodná súťaž najlep-
ších eventov, ktorá sa každoročne 
koná v inom meste. Tento rok sa 
prestížne sošky odovzdávali v por-
tugalskom Porte. Víťazné agentúry 
si odnášajú ocenenie, ktoré sym-
bolizuje slona. Kým doteraz EuBea 
oceňovala najlepšie európske 
eventy, tento ročník organizátori 
otvorili registráciu aj mimoeu-
rópskym agentúram, súťaž sa po 
novom volá Bea World. Ambíciou 
organizátorov je zmeniť festival 
z európskeho na celosvetový. Ten-
to rok sa slávnostné oceňovanie 
konalo v portugalskom Porte, a čo 
sa týka prihlášok, festival bol ús-
pešný: ocenilo sa 133 shortlistov 
zo všetkých 296 prihlášok (nárast 
o 7 percent v porovnaní s rokom 
2016). Prihlásených bolo 27 krajín, 
súťažilo sa v 19 kategóriách 
a dvoch veľkých kategóriách. V 12. 
ročníku súťaže pochádzalo najviac 
prihlásených projektov z Talianska, 
Nemecka, Francúzska a Ruska, 
z mimoeurópskych krajín to boli 
práce z Číny, Spojených arabských 
emirátov, z Kataru, Kanady a USA. 
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Už medzi shortlistami vyčnievala jed-
na práca, ktorá bola prihlásená pod 
názvom 10-miliónty návštevník Rijks-
musea. Holandská spoločnosť Xsaga 
navrhla, že ocení 10-miliónteho náv-
števníka múzea v Amsterdame. Naj-
skôr ho predstavila a previedla po čer-
venom koberci a potom ho odmenila 
tak, že mu dovolila stráviť noc v mú-
zeu. Vytvorila tak príbeh, o ktorom 
radi písali médiá. Výherca o svojej ne-
konvenčne strávenej noci informoval 
cez sociálne siete, razom sa z toho stal 
virál. Porota ocenila jednoduchý nápad 
– event nakoniec dostal zlatú Grand 
Prix, bodoval v niekoľkých kategó-
riách – bol najefektívnejší a špeciálnu 
cenu mu udelili aj novinári.

Atea je nórsky IT líder, ktorý sa rozhodol 
osloviť agentúru 6.sans As, aby mu po-
mohla nájsť riešenie, ako oboznámiť za-
mestnancov s novou stratégiou a cieľmi 
na nový rok. Agentúra vymyslela digitál-
nu strategickú hru, ktorú riešili zamest-
nanci rozdelení do tímov. Neskôr agen-
túra vytvorila imaginárne mesto Atea 
city, kam pozvala zamestnancov. Počas 
spoločného eventu im však oznámila, že 
v rámci firmy bol ukradnutý vzácny ob-
raz, ktorý symbolizoval víziu firmy. Or-
ganizátori poprosili zúčastnených, aby sa 

spoločne zapojili do pátrania po obraze. 
Cieľom bolo, aby sa do hry, v ktorej boli 
zakomponované stratégie firmy, zapojilo 
čo najviac zamestnancov, a aby dokáza-
li, či sú schopní pracovať ako jeden tím. 
A kým na začiatku, pred uvedením ak-
tivity len 21 percent zamestnancov reál-
ne vedelo, aké ciele má spoločnosť v no-
vom roku, na konci aktivity to už presne 
vedelo 91 percent zamestnancov a počas 
roka ich spoločne napĺňali. Event získal 
viaceré ocenenia, bol tiež najlepší v ka-
tegórii Teambuilding. 

Jeden z „tradičných“ eventov, kto-
rého cieľom bol launch Audi A8. Or-
ganizátori predviedli veľkolepú šou 
budúcnosti, v ktorej predstavili novú 
generáciu automobilov – s AI schop-
nosťami automobilu. Uvedenie novin-
ky sprevádzala fascinujúca digitálna 
šou. Event získal viaceré ocenenia, ale 
aj bronzovú Grand Prix.

Špeciálne ocenenie Iconic Event 
Award si odniesol event, ktorý sle-
doval celý svet – išlo o otvorenie 
olympiády RIO 2016 – od talianskej 
agentúry Filmamster Event & SR-
COM. Agentúra získala aj ocenenie 
Najlepšia eventová agentúra 2017 – 
Best Bea World Event Agency.

ZA ZLATÝM GRAND PRIX 
JE JEDNODUCHÝ  
NÁPAD A PRÍBEH

DIGITÁLNOU APLIKÁCIOU K POZNANIU CIEĽOV FIRMY

AUDI SUMMIT 2017 

IKONICKÝ EVENT

Najlepšie eventy na svete
Ani najlepšie eventy na svete neobišiel „social“ boom. 
Vybrali sme pre vás to najzaujímavejšie z tohtoročnej 
súťaže Najlepších eventov na svete Bea World 2017.

každý možnosť zažiť niečo, čo si bude 
naozaj pamätať a vedieť spojiť s tou 
značkou, s produktom. Pre mňa je 
napríklad veľmi dôležité, aby agen-
túry boli naozaj partnermi klientov. 
A to, čo sa hovorí už roky, ale stále 
to ešte nie je, nechcem, aby evento-
vé agentúry boli iba organizátormi, 
zariaďovali logistiku a podobne. Mali 
by byť vnímané na strategickej úrov-
ni. Myslím si však, že na to musia obe 
strany urobiť ešte jeden krok hore. 
Tak klienti, ako aj agentúry. A po-
tom to bude pre obe strane prínosné.

S: Ak sa pozrieme na prácu pre ho-
landské múzeum, teoreticky by 
nápad nemusela priniesť evento-
vá agentúra. Mohla by to byť po-
kojne PR alebo nejaká reklamná 
agentúra.
Máte pravdu, tie hranice sa dnes strá-
cajú. Aby sa agentúra špecializovala 
na ATL-ko, je málo. Eventová agen-
túra sa zasa nemôže špecializovať iba 
na eventy. Mala by mať dobré social 
media a prostredníctvom toho viac 
otvoriť komunikáciu. Iste, nie všet-
ci môžu vedieť všetko, a práve na to 
môže využiť partnerskú agentúru. 
Ideálne je, ak eventu dnes dáte con-
tent, ktorý je šíriteľný na sociálnych 
sieťach. A určite sa to dá aj za penia-
ze, pretože organicky želaný reach 
dnes nedosiahnete. 

OCENENÍ AJ SLOVÁCI
Dva shortlisty z troch premenila na 
Bea World 2017 aj slovenská agentúra 
Creative Pro (KE). Agentúra bodova-
la v kategórii Small budget, kde získa-
la striebro, a v kategórii Využitie webu 
a sociálnych médií, kde získala bronz. 
V oboch prípadoch išlo o prácu pre kli-
enta Košické letisko a išlo o launch le-
tov do piatich svetových metropol. To, 
že sa z Košíc dá lietať do celého sveta, 
sa agentúra rozhodla oznámiť piatimi 

influencermi, ktorí absolvovali let do 
vybraných destinácií a zážitky z po-
bytu zdieľali na sociálnych sieťach. 
V kategórii Small Budget práca súťaži-
la s eventom, ktorý získal zlatú Grand 
Prix – 10-miliónty návštevník Rijks-
musea. Tretie miesto v tejto kategó-
rii nebolo udelené. Na shortlist najlep-
ších eventov sa dostala aj práca poľskej 
pobočky Creative Pro (Polska), tá však 
shortlist na ocenenie nepremenila.

PETRONELA ŠEVČÍKOVÁ

petronela.sevcikova@mafraslovakia.sk


