TISKOVÁ ZPRÁVA
Czech Event Awards 2016 - VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
V Praze, 9.6.2016 – Porota soutěže Czech Event Awards 2016 (CEA) na základě osobních prezentací přihlašovatelů a
po osobním rokování rozhodla o finálních vítězích v hlavních kategoriích Eventy a Dodavatelé a udělila také několik
speciálních cen. Certifikáty a trofeje byly předány vítězům na slavnostním galavečeru, který proběhl ve Smetanově sále
budovy Autoklubu v centru Prahy. Moderování druhého ročníku CEA se svým originálním způsobem skvěle ujala
Ester Kočičková.
Hlavní cenu "Event roku" (absolutní vítěz) získal event agentury JAD Productions s.r.o. "Engage Prague 2015",
realizovaný pro klienta Socialbakers. Výherce získal kromě trofeje a certifikátu také symbolický poukaz na přihlášku
do evropské eventové soutěže EuBEA v hodnotě 1.000 EUR. Tuto cenu uhradí vítězi organizátor soutěže Czech Event
Awards. Hlavní cenu předali vítězům osobně organizátor soutěže Tomáš Brázda (Event&promotion) a Andrea
Faflíková (Regional PR & Event manager Lego), která byla i výkonnou předsedkyní letošní poroty.
Titul "Osobnost roku" získal Ing Rudolf Střítecký, majitel a jednatel agentury Art4promotion, zejména za " za dlouhodobý
přínos oboru a nadstandardní kreativní koncepty pořádaných akcí".
Event Manažerem roku se stal Jakub Choutka, za produkci akce: JAD Productions for Socialbakers. Jakub je zkušený
produkční, který stojí za řadou dalších úspěšných akcí realizovaných v minulých letech.
Porota udělila také zvláštní cenu nejvýznamější "Eventový počin roku" a to projektu Plzeň 2015 Evropské hlavní město
kultury, které bylo podle porotců "nejvýraznější veřejnou událostí roku 2015 v ČR s dlouhodobým zviditelněním města i celé
republiky v zahraničí". Trofej a cenu si přijel převzít osobně pan Petr Forman, umělecký šéf této celoroční události.
V nově vyhlášené kategorii Hi-tech event zabodoval agentura Quix Event s akcí "Closed Room BMW 7, KVIFF 2015", která
porotce zaujala díky "technicky náročnému řešení prezentace vozu v historickém objektu". V rámci realizace eventu muselo
dojít i k rozebrání části budovy aby se prezentované BMW mohlo představit v jinak nedostupném sále.

Kompletní seznam ocenění:
Číslice označují finální umístění vítězů. Uvedeny jsou pouze kategorie, ve kterých bylo uděleno alespoň jedno ocenění.
Kategorie A) Eventy
a) B2B event (firemní akce pro klienty a obchodní partnery)
Společenská akce
1. Art4promotion, s.r.o. - KOH-I-NOOR HARDTMUTH GALA EVENING "Hidden Diamond"
2. Event Arena, s.r.o. - ŠkoFIN ON AIR
Incentivní event
1. Quix Event, s.r.o. - Fashion Show S/S 2016 pro Asics Europe
2. beans s.r.o. - Volkswagen Driving Day
3. Quix Event, s.r.o. - Corinthia General Managers’ Meeting 2015
Opening / Launch
1. Quix Event, s.r.o. - Closed Room BMW 7, KVIFF 2015
Konference a kongresy

1. JAD Productions, s.r.o. - Engage Prague 2015
2. Blue Events - Retail Summit 2015
3. eD System Czech - eD EXPO 2015
b) B2E event (firemní akce pro zaměstnance)
Zaměstnanecký večírek
1. Art4promotion, s.r.o. - LABCO SYNLAB "GROWING TOGETHER"
Family day
3. Borovka Event, s.r.o. - JARNÍ EVENT SPOLEČNOSTI
c) B2P/P2P event (akce směřované k veřejnosti)
Všeobecně prospěšný event
1. P.G. Management, s.r.o. - AVON Pochod 2015 proti rakovině prsu
d) B2C event (akce směřované ke spotřebitelům)
Sales promo
1. JAD Productions, s.r.o. - adidas NMD
3. Fox Hunter, s.r.o. - Připijme na ducha ulice. Glasses Up!
Guerilla Marketing
1. ŠAFY Production, s.r.o. - Undercover Games 2
Roadshow
1. SG PRODUCTIONS, s.r.o. - Plná nádrž zdarma
3. Fox Hunter, s.r.o. - Zažijte pořádnou jízdu v Tullamore D.E.W. autobusu
Výstavy, veletrhy
1. JAD Productions, s.r.o. & socialMixer - Teniskology
3. QUIX EVENT s.r.o. - Expozice BMW na MFFKV 2015
Festivaly
1. Art4promotion, s.r.o. - Audiovizuální festival na vodě Vltava žije DREAMING
2. Festival čokolády - Festival čokolády
Kategorie B) Dodavatel roku
Lokace
1. Kreativní zóna DEPO2015 - Plzeň 2015, o.p.s.
2. Zámek Liblice - Konferenční centrum AV ČR
3. Multifunkční prostor BVV - Veletrhy Brno, a.s.
Catering
2. Maxi Service - Miroslav Šimek
Technika (AV technika, Scénografie & Design, Atrakce)
1. AV MEDIA, a.s.
2. Quix Event, s.r.o.
3. Audiolight service, s.r.o.
Program / Show
1. Art4promotion, s.r.o. - Výpravná multimediální show
2. Quix Event, s.r.o. - Entrée Deco
3. Prague Burlesque Show
Agentura personální/umělecká
1. hostesky.cz, s.r.o.
Kategorie C) Speciální ceny
Produkční/Event manager roku
Jakub Choutka, za produkci akce: JAD Productions for Socialbakers
Nejlepší koncept (i nerealizovaný)

JAD Productions, s.r.o. & socialMixer - Teniskology
Porota: "Originální pojetí akce"
Nejefektivnější event (splnění cílů)
P.G. Management, s.r.o. - AVON Pochod 2015 proti rakovině prsu
" Vysoká znalost akce mezi lidmi, zvyšující se počet účastníků"
Nekonvenční event (velmi netradiční provedení)
ŠAFY Production, s.r.o. - Undercover Games 2
"Neotřelý koncept eventu s prvky napětí."
Hi-Tech event (technologicky povedený event) NOVÉ
Quix Event, s.r.o. - Closed Room BMW 7, KVIFF 2015
"Technicky náročné řešení prezentace vozu v historickém objektu.V rámci realizace eventu muselo dojít i k rozebrání části
budovy aby se prezentované BMW mohlo představit v jinak nedostupném sále."
Osobnost roku
Ing. Rudolf Střítecký, Art4promotion, s.r.o.
"Za dlouhodobý přínos oboru a nadstandardní kreativní koncepty pořádaných akcí"
Objev roku (osoba, lokace, technologie, firma)
Quix Event, s.r.o. - Entrée Deco
"Originální živé dekorace akcí"
Eventový počin roku
Plzeň 2015, o.p.s. - Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury
"Nejvýraznější veřejná událost roku 2015 v ČR s dlouhodobým zviditelněním
naší republiky v zahraničí"
Významný přínos oboru event marketingu
Event Factory - #eventforum
"Mezinárodní oborová konference pomáhá dlouhodobě zvyšovat povědomí o event marketingu
v České republice a přináší tuzemským posluchačům přední zahraniční odborníky"
Event roku (absolutní vítěz)
JAD Productions, s.r.o. - Engage Prague 2015
"Nejvýraznější akce, která dlohodobě a reprezentuje event, jako účinný marketingový a akviziční nástroj u nás i v zahraničí"

-- konec výčtu ocenění --

Výběr do shortlistu vznikl samostatným on-line hlasováním porotců v prvním kole, které rozhodlo, na základě ohodnocení pěti
kritérií (pro kategorii A/Eventy) a čtyř kritérií (B/dodavatel), u každé přihlášky o jejím postupu. O finálním pořadí vítězů
v jednotlivých kategoriích rozhodla porota složená z odborníků v oblasti event marketingu a ze zástupců zadavatelů akcí
(firem). Šestihodinové zasedání členů poroty spojené letos nově s možností osobních obahjob shortlistovaných proběhlo
8.6.2016. Kompletní porota sestává z 25 členů.
Ve výsledném hlasování porota udělila v druhém ročníku soutěže celkem: v kategorii Eventy 21 ocenění, v kategorii
Dodavatel roku 11 ocenění a dále udělila celkem 10 Speciálních cen. Všechny práce a subjekty budou zveřejněny v Ročence
soutěže CEA 2016 a na webových stránkách. Ročenka bude k dispozici veřejnosti přibližně začátkem července.
Trofej CEA2016. Vítězové kategorií obdrželi unikátní trofeje - umělecké ztvárnění náročné práce produkčních.
Trofej pro letošní vítěze CEA vyrobila technologií 3D tisku opět společnost MCAE. Autorem tohoto uměleckého díla je
akademický sochař MgA. Adam Krhánek.
Letošní ocenění symbolizuje osobnost produkčního, event manažera a náročnost jeho práce. Toto povolání je podle statistik
jedna z nejnáročnějších profesí vůbec. Symbolika množství myšlenek a řešení problémů při organizaci eventů je ústředním

motivem tohoto krásného artefaktu. Ester Kočičková a Adam Krhánek pokřtili v rámci galavečera trofej jménem EVA (čtěte
"íva" podle výslovnosti slova event "ívnt").
O pořadateli a partnerech CEA
Soutěž Czech Event Awards organizuje pod záštitou Event Marketing Association Czech Republic, o.s. společnost
Event&promotion s.r.o.. Jedná se již o druhý ročník Czech Event Awards, oborové soutěže, zaměřené na výjimečné počiny
v event marketingu. Informační kampaň je zveřejňována prostřednictvím mediálních partnerů – Event&Promotion,
Mediaguru.cz, Firemniakce.cz, EuBEA
Partnery CEA 2016, kteří se podíleli na realizaci akce a především Slavnostního galavečera jsou:
oficiální lokace CEA2016: Autoklub ČR, Smetanův sál
Partneři realizace:
AV Media, Quix, MCAE Systems, Hostesky.cz, Event Factory, Top Hotel Praha, MaxiService (catering), Pilsner Urquel,
Reklamní oplatky, Senzu Drinks, Smile Box, Printka
Více informací o soutěži a fotografie ke stažení budou umístěny na oficiálních stránkách: www.czech-event-awards.cz.
---KONEC ZPRÁVY---

Kontakt pro média:
cea@event-promotion.cz
www.czech-event-awards.cz (oficiální stránka soutěže)
Event&Promotion s.r.o.
Opletalova 4, 110 00 Praha 1

