TISKOVÁ ZPRÁVA
Czech Event Awards 2015 - Vyhlášení vítězů
V Praze, 28.4.2015 – Porota soutěže Czech Event Awards (CEA) na 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 v unikátnm prostoru ZIBA Prague
Glass Experience Museum. Moderátorem večera byl Nasty.
Hlavní cenu "Event roku" vybojoval event agentury JAD Productions s.r.o. "Engage NYC 2014 by
Socialbakers", 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 předal vítězům osobně prezident
EuBEA pan Salvatore Sagone, který byl zároveň čestným předsedou poroty Czech Event Awards.
Titul "Osobnost roku" získal Tomáš Brázda, který podle zdůvodnění poroty "stojí za realizací
nejvýznamnějších projektů v oboru event marketingu: Czech Events Awards, inicioval založení oborové
asociace Event Marketing Association Czech Republic, vybudoval mezinárodní konference #eventforum
a řadu let vydává odborný magazín Event&promotion".

Kompletní seznam ocenění:
Zobrazeny jsou pouze kategorie, ve kterých porota udělila některou z cen. V některých kategoriích bylo uděleno
jen některé místo (pořadí).

Kategorie A) Eventy
B2B event (firemní akce pro klienty a obchodní partnery)
Opening / Launch
1. CPI Property Group - Slavnostní otevření multifunkčního komplexu Quadrio
2. FCB Prague - Passa®t Party
3. QUIX - Launch Rudolf
Konference a kongresy
1. JAD Productions s.r.o. - Engage NYC 2014 by Socialbakers
2. top vision s.r.o. - #eventforum
B2E event (firemní akce pro zaměstnance)
Team building
1. CREATIVE PRO (CZ) s.r.o. - EXPEDITION EASTERN LIGHTS
B2P/P2P event (akce směřované k veřejnosti)
Všeobecně prospěšný event (podpora životního prostředí, CSR)
1. PGM - AVON Pochod 2014
B2C event (akce směřované ke spotřebitelům)
Sales promo
2. M-Ocean, s. r. o. - Launch značky Ice & Fire

Roadshow
1. QUIX - CIRK KOFOLA
3. QUIX - CAMEL Rio Beach
Festivaly
2. Art4promotion s.r.o. - Audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE
Kategorie B) Dodavatel roku
Lokace
1. Galerie středočeského kraje (GASK)
2. Impact Hub Praha
3. Forum Karlín
Program / Show
1. JAD Productions s.r.o. - Launch Volswagen Passat 8 generace
Agentura personální/umělecká
1. Xtreme hostess service s.r.o.

Kategorie C) Speciální ceny
Nejlepší koncept (i nerealizovaný)
CPI Property Group - Slavnostní otevření multifunkčního komplexu Quadrio
"Více netradičních a originálních prvků v promyšleném konceptu. Koncept šitý na míru konkrétní příležitosti."
Cena poroty
FCB Prague - Passa®t Party
"Skvělý vizuální dojem a využití "hi-tech" technologií."
Zadavatel roku
Socialbakers "Za velkorysost, kreativitu a sebevědomí. Představuje zadavatele, který eventmarketing využívá jako
hlavní akviziční nástroj a zároveň se nebojí razit cestu netradičním provedením"
Objev roku (osoba, projekt, dodavatel)
Svět techniky, Dolní oblast Vítkovice
"Velmi originální a unikátně pojatá lokace. Má edukativní přidanou hodnotu"
Osobnost roku
Tomáš Brázda, Event&promotion
"Tomáš Brázda stojí za realizací nejvýznamnějších projektů v oboru event marketingu: Czech Events Awards,
založení oborové asociace Event Marketing Association Czech Republic, mezinárodní konference
#eventforum,vydává řadu let odborný magazín Event&promotion".
Event roku (absolutní vítěz)
JAD Productions s.r.o. - Engage NYC 2014 by Socialbakers

-- konec výčtu ocenění -O finálním pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích rozhodla porota složená z odborníků v oblasti event
marketingu a ze zástupců velkých zadavatelů akcí (firem). Tříhodinové zasedání členů poroty proběhlo
28.4.2015 v dopoledních hodinách. Kompletní porota sestává z 25 členů.
Do prvního ročníku soutěže Czech Event Awards se přihlásilo 27 eventů a 14 dodavatelů. Ve výsledném
hlasová porota udělila celkem: v kategorii Eventy 11 ocenění, v kategorii Dodavatel roku 5 ocenění a dále
udělila celkem 6 Speciálních cen. Všechny přihlášené práce i subjekty budou zveřejněny v tištěné i
elektronické verzi Ročenky soutěže CEA 2015 a na webových stránkách. Ročenka bude k dispozici
veřejnosti přibližně začátkem června.

Trofej CEA. Vítězové kategorií obdrželi unikátní trofeje.
Trofej pro letošní vítěze CEA vyrobila technologií 3D tisku společnost MCAE. Autorem tohoto
uměleckého díla je MgA. Adam Krhánek. Ocenění symbolizuje podstatu eventu, který tvoří kompaktní
celek složený z mnoha malých částí, které, pokud do sebe správně zapadnou, vytvoří umělecké dílo.
Stačí však pohnout některým z dílů "skládačky" a celek ztratí potřebnou harmonii a je velmi těžké jej
sestavit zpět. Podobně jako event...
Artefakt je kombinací mechanismu Rubikovy kostky a high-polygonálního objektu, který vznikl v procesu
utváření autorovy sochy Cell. Vývoj díla trval 4 měsíce, vzniklo 5 zkušebních verzí a jejich modifikací.
Každý kus je originál, vytištěný a následně ručně opracovaný a složený ze 45 dílů. Příprava dílů každého
kusu zabere 5 hodin, kompletace 1 hodinu, tisk dílů 20 hodin. Tisknuto bylo na 3D tiskárnách Fortus 900
mc a Fortus 400 mc - největší a druhé největší tiskárně od firmy Stratasys. Materiál: ABS Ivory. Pouze
technologická cena každého kusu přesahu hodnotu 15.000 CZK.

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 o historicky první ročník Czech Event Awards, oborové
soutěže, zaměřené na výjimečné počiny v event marketingu. Informační kampaň je zveřejňována
prostřednictvím mediálních partnerů – Marketing&Media, Event&Promotion, Mediaguru.cz,
Firemniakce.cz.
Partnery CEA 2015, kteří se podíleli na realizaci akce a především Slavnostního galavečera jsou:
hlavní partner – oficiální lokace:
ZIBA, Prague Glass Experience Museum (CPI Property Group)
Partneři realizace:

NA+1, AV Media, Quix, EuBEA, MCAE, Maxiservice (catering), Pilsner Urquel, Parkhotel Praha, Barcelo
Hotels & Resorts, VI Hotels&Resorts, Premier Wines & Spirits, Café Reserva, Xtreme Hostess Service,
Zápujčka.cz
Více informací o soutěži na oficiálních stránkách: www.czech-event-awards.cz.
---KONEC ZPRÁVY---

Odkazy
CEA - fotoreportáž ke stažení - pro tisk - www.czech-event-awards.cz/download/cea_fotoreportaz01-hires.zip
CEA - fotoreportáž ke stažení - pro web - www.czech-event-awards.cz/download/cea_fotoreportaz01-lowres.zip
CEA - oficiální stránka - www.czech-event-awards.cz
EuBEA - oficiální stránka - www.eubeafestival.com
ZIBA, Prague Glass Experience Museum - oficiální lokace - www.ziba.cz

Kontakt pro média:
Markéta Krýslová
cea@event-promotion.cz
+420 736 628 862
Event&Promotion s.r.o.
Opletalova 4
11000 Praha 1

