
 
 

Tlačová správa  
Bratislava, 16. december 2021  

 

Grayling získal titul Veľká poradenská agentúra roka  

na European Excellence Awards 
 

Grayling získal titul Veľká poradenská agentúra roka (Large Consultancy of the Year) v rámci 

ocenení European Excellence Awards 2021. Na udeľovaní cien, ktoré sa konalo 10. 

decembra, si agentúra Grayling odniesla víťazstvá ešte v ďalších štyroch kategóriách – 

Potraviny a nápoje (Spojené kráľovstvo), Mimovládne organizácie a združenia (Rusko), región 

Benelux a Francúzsko a región Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko. 

 

Tieto ocenenia uzatvárajú úspešný rok 2021 pre agentúru Grayling v celej Európe. Napriek 

výzvam pandémie dosiahla agentúra Grayling dvojciferný rast tržieb na celom kontinente. 

Základom tohto rastu bola stratégia, ktorá viedla k väčšej integrácii a spolupráci vo všetkých 

európskych pobočkách. V minulom roku sa Grayling zameral aj na kombinované služby, 

najmä na strategické poradenstvo s vyššou pridanou hodnotou. Existujúci rozmanitý súbor 

zručností bol posilnený prijatím nových ľudí na kľúčových pozíciách v rámci paneurópskych 

tímov Graylingu. 

 

Tieto ocenenia odrážajú tvrdú prácu ľudí v Graylingu v celej Európe. Napriek pandémii 

poskytovali tímy Graylingu klientom služby najvyššej kvality. 

 

„Nesmierne nás teší zisk titulu Veľká poradenská spoločnosť roka v rámci European Excellence 

Awards, spolu so štyrmi víťazstvami za výnimočné kampane klientov v celom regióne. Tieto 

mimoriadne výsledky sú dôkazom odhodlania a tvrdej práce ľudí v agentúre v celej Európe. 

Pandémia predstavovala pre nás všetkých mnohé výzvy, no aj v tomto náročnom období sa 

nám podarilo realizovať úžasné kampane s vynikajúcimi výsledkami. Nesmierne si ceníme 

prácu našich kolegov a všetci sme pripravení pokračovať v tomto úspechu aj v roku 2022,“ 

hovorí Peter Fecko, regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu. 

 

Ocenenia v jednotlivých kategóriách v súťaži European Excellence Awards 

- Veľká poradenská agentúra roka – Grayling získal prestížne ocenenie Veľká 

poradenská agentúra roka po období, v ktorom zaznamenali rast všetky naše európske 

tímy, či už sa to týkalo tržieb a počtu zamestnancov, ale aj zisku viacerých významných 

klientov. 

- Potraviny a nápoje (Spojené kráľovstvo) – Britský tím agentúry Grayling získal ocenenie 

za svoju prácu pre značku Good Catch s kampaňou OurWay, ktorú časopis Ad Week 

označil za „propagačné zlato“. 

- Mimovládne organizácie a združenia (Rusko) – Ruský tím agentúry Grayling mal 

mimoriadne úspešný rok, okrem získania ocenenia Poradenská agentúra roka v Rusku 

a krajinách SNŠ v rámci súťaže  PRovoke Awards si v rámci European Excellence 

Awards odniesol víťazstvo za svoju prácu pre fond Social Partnership Development. 

Kampaň No more Chemistry with Chemo riešila problém sociálnej izolácie žien s 

rakovinou v Rusku. 

- Región Benelux a Francúzsko – Francúzsky tím spoločnosti Grayling bol ocenený za 

svoju prácu pre klienta Badoo. Kampaň s názvom Yes to Real Encounters, Yes to 

Beautiful Encounters (Áno skutočným stretnutiam, Áno krásnym stretnutiam) sa 

zaoberala problematikou mikroagresií pri zoznamovaní sa a zahŕňala aj produkciu 

krátkeho filmu s cieľom zvýšiť povedomie a vzdelávať verejnosť v tejto oblasti. 

- Región Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko – Rakúsky tím spoločnosti Grayling získal 

ocenenie za svoju kampaň Zvyšovanie celosvetového povedomia o chudobe v 

starobe. Táto kampaň bola realizovaná v spolupráci s Vollpension Generationencafé 



 
 

a jej cieľom bolo zvýšiť povedomie o vekovej chudobe a izolácii spôsobenej 

pandémiou Covid-19 u starších občanov na celom svete. 

 

- KONIEC - 

 
 

O agentúre Grayling 

Grayling (@GraylingPR) vyvíja inovatívne a integrované komunikačné riešenia, ktoré dokážu rýchlo 

zmerať a vyhodnotiť výsledky, čo vytvára jedinečnú konkurenčnú výhodu pre našich klientov. Agentúra 

Grayling pôsobí prostredníctvom svojej medzinárodná siete, ktorá je vysoko flexibilná. Pri riešení 

klientskych zadaní a realizácii kampaní nepozná hranice – či už ide o tie geografické, medzi jednotlivými 

národmi, alebo naprieč disciplínami. Grayling je súčasťou Huntsworth PLC. Viac informácií nájdete na 

www.grayling.com. 

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím: 

Kristína Ďurechová 

Grayling Slovakia 

Palisády 36, 811 06 Bratislava 

E-mail: kristina.durechova@grayling.com  
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