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BEMUTATKOZÓ 

 TISZTELT 

 ÜZLETI PARTNERÜNK!  
 

Cégünk 2007 óta meghatározó szereplője a hazai 

kommunikációs szektornak. 

Budapesti és a debreceni központjainknak köszönhetően, 

országos szintű elérést biztosítunk partnereinknek a PR és 

kommunikáció integrált eszközein keresztül.  

 

Csapatunk elhivatottan és lelkesen teremt számokban 

mérhető sikert a nagyvállalati, a KKV és a franchise 

szektort képviselő ügyfeleink számára.  

Nagy tapasztalattal bírunk az építőipar, a gazdasági szektor, 

a pénzügyi és bankszektor, az autóipar, az IT szektor, az SSC 

szektor, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a sport, a 

divatipar, az energiaipar, a környezetvédelem, a turizmus és 

az oktatás terén. 

 

Ügyfeleink részére biztosítjuk az információk legrövidebb 

úton történő átadását a kormányzati és önkormányzati 

döntéshozók részére, a jelenlegi jogrendszerrel 

koegzisztens, legitim érdekérvényesítési technikákon 

keresztül.  

Együttműködünk több száz újságíróval (a belföldi és 

nemzetközi média képviselőivel egyaránt), akikre az 

érdekérvényesítés és az üzenetek célba juttatása érdekében 

célcsoportként tekintünk.  

Rendezvények százait szerveztük már meg a vállalati 

szektorban tevékenykedő prémium és luxus kategóriás 

cégek részére, valamint a divatmarketing kampányok 

során. Rendezvényeinken az egyik kiemelt célunk az üzleti 

kapcsolatok építése az ügyfeleink részére, a megfelelő 

sajtónyilvánosság biztosítása mellett. Kiterjedt kapcsolati 

tőkénk segítségével jelentősen hozzájárulhatunk az Önök 

pozitív hírnevének és gazdasági kapcsolatainak 

növekedéséhez. 

 

„Coming together is a beginning 

Keeping together is progress 

Working together is success” / Henry Ford/ 
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CÉGÜNKRŐL  
 

 

Referenciáink között fontosnak tartjuk kiemelni a cégre szabott stratégiaalkotási tevékenységünket. 

Hatékony kommunikációs és PR koncepciók kidolgozásával a lehető legeredményesebben 

koordináljuk a különböző aktivitásokat. Főbb tevékenységeink közé tartoznak a sajtókapcsolati és 

rendezvényszervezési, valamint az arculattervezési, grafikai, nyomdai szolgáltatások, de 

foglalkozunk médiatréningek szervezésével, hirdetésszervezéssel és kiadványok szerkesztésével is. 

Működésünk kiterjed továbbá a válság- és változáskommunikációra, a márkaépítésre, image-, és PR 

filmek készítésére, valamint médiamonitoringra is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontosnak tartjuk a társadalmi szerepvállalást, a tehetségek aktív támogatását és a munkavállalók, 

illetve a célcsoportok elégedettségének, motivációjának növelését. Szívesen segítjük új termékek és 

szolgáltatások bevezetését Magyarországon az image építés és termék PR integrált eszközein 

keresztül, ugyanakkor szívesen hozzájárulunk a cégek további reputációjának növeléséhez is. 
 

Személyre szabott, magas színvonalú, egyedi szolgáltatásainkkal, valamint hatékony PR és marketing 

eszközeinkkel garantált a siker. Kiemelten kezeljük a cég minőségpolitikai elveit és a kommunikáció 

során nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfeleink újszerű kezdeményezéseire és társadalmi 

szerepvállalására is. 
 

A vezérelvünk e tekintetben is a gyors, hatékony és korrekt tájékoztatás, illetve a proaktív, integrált 

kommunikáció. 
 

Hozzáértő és kreatív szakértőkből álló csapatunk célkitűzése, hogy elkísérje Önöket – a rendelkezésre 

álló költségvetés legoptimálisabb felhasználásával - a siker útján. Erősségünk, hogy változatos 

kommunikációs eszközöket alkalmazunk integrált kampányok során, kombináljuk a stratégiai 

konzultációt a tradicionális PR eszközök alkalmazásával. 
 

Napi szintű és jó kapcsolatot ápolunk a különböző szektorokban működő több száz újságíróval, akik 

segítségével hatékonyan közvetítjük és juttatjuk célba a kommunikációs kampányok üzeneteit 

országos és helyi szinten egyaránt. A rendezvényszervezőkből, újságírókból, PR tanácsadókból, 

szervezeti mediátorból, valamint szerkesztőségből álló csapatunk hatékonyan segíti a jövőbeni 

munkát.  
 

 

 

Az IFKA Magyar Multi Program 

minősített szakértőjeként, a hazai 

kkv-k számára vissza nem térítendő 

támogatást nyújtó pályázatok 

megvalósulásában is alkalmas 

partnerként állunk rendelkezésre.  
 

Bővebb információ: https://mmp.ifka.hu/szakertoi-portal/hu/companies/item/90  

 

https://mmp.ifka.hu/szakertoi-portal/hu/companies/item/90
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FŐ REFERENCIÁINK 
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SZOLGÁLTATÁSAINK 
 Külső PR, azaz vállalati-, termék-, márka- és célcsoport-PR  
 

 Széleskörű sajtókapcsolatok 

 Cikkügynökségi tevékenység 

 Teljes körű sajtótevékenység 

 Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, 

elektronikus és online médiában 

 Kiadványok, közlemények szerkesztése és 

gyártása 

 Rendezvényszervezés 

 Stratégiai kommunikációs tanácsadás az 

ügyfeleink részére 

 Kommunikációs- és médiatréningek 

 Image- és reklámfilmek gyártása 

 Arculattervezés (kis- és nagyarculatok teljes 

körű tervezése, kivitelezése) 

 Honlapszerkesztés 

 Szponzorációs stratégia kidolgozása 

 Válságkommunikáció 

 Változáskommunikáció 

 Médiamonitoring cégre szabott szoftverrel 

 Célzott és személyre szabott mobilmarketing 

 Social media, online marketing 

 Média és óriásplakát kampányok 

 Médiajogi tanácsadás 

 Európai Uniós projektek teljes körű kommunikációja (a Széchenyi 2020 arculatának megfelelő 

rendezvények szervezése, projekttáblák, grafikai anyagok, szórólapok, kiadványok, weboldalak 

tervezése és kivitelezése)  

 Employer branding (munkaerő toborzás) 

Belső PR 
• Szervezeti mediáció: a cégvezetés és a 

szervezeti egységek közötti hatékony 

kommunikáció biztosítása 

• A vállalat munkatársai közötti információ 

áramlásának biztosítása 

• Dolgozói elégedettségmérés, belső hírlevelek, 

kiadványok írása, szerkesztése 

• Médiatréning szervezése 

• Belső image filmek készítése 

 Employer branding (munkaerő megtartás) 
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FŐBB TERÜLETEINK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Élelmiszeripar/FMCG 
  McDonald’s: 

 Rendezvények teljes körű szervezése (pl. családi nappal összekötött 600 fős jótékonysági 

golfverseny, 1500 fős futóverseny, karácsonyi rendezvények a kisbetegek részére a budapesti 

és miskolci Ronald Házakban (a miskolci Ronald Ház átadó ünnepségének szervezése.) 

 CSR stratégia kidolgozása és megvalósítása (300 fős jótékonysági gálavacsorák szervezése, 

rendezvények, RMHC Alapítvány támogatása, a RMHC házak létrehozása, stb.) 

 Egészségügyi felmérések sztárok és politikusok részvételével, szűrések, több száz fős sportos 

séták Ronald-dal az alsó tagozatos iskolások részére országos szinten. 

 McDonald’s éttermek nyitási ünnepségének szervezése (80-100 fős rendezvények) 

 McCafé-k bevezetése és népszerűsítése Magyarországon, ezekhez kapcsolódó rendezvények 

szervezése pl. RTL kitelepüléssel. A nemzetközi arculat magyarországi adaptálása, grafikai 

munkák kivitelezése. 

 

 Subway: 

 Sajtókapcsolati szolgáltatás: sajtóközlemény 

írása és kiküldése a célmédiumoknak,  

hírgenerálás, médiamonitoring. 

 

                  

      Creppy: 

 

 A Creppy – a brand, a Creppy palacsinták, a Creppy Franchise rendszer, a Creppy 

PalacsintaHáz, a Creppy eredményeinek, PR tevékenységgel érintett területeinek, országos 

ismertségének, jóhírnevének növelése, terjesztése különböző PR eszközök felhasználásával.  

 Kommunikációs tanácsadás a Creppy központi egységének és franchise partnereinek egyaránt 

 Sajtókapcsolatok kezelése: Interjúk szervezése, valamint sajtóközlemények, sajtóanyagok, 

sajtómeghívók elkészítése és eljuttatása a célmédiumok részére, majd az azt követő 

médiamonitoring, illetve telefonos check up. 

 Online marketing tanácsadás (post plan) a közösségi médiafelületeken közzétett tartalmakhoz 

 Hírgenerálás és tartalomgyártás online, elektronikus, és print médiumok számára. 

 Sajtótájékoztatók, rendezvények, franchise egység megnyitók tervezése és szervezése. 

 Díjak, elismerések felkutatása 
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Informatika 

 Microsoft / 1500 fős, 2 napos kongresszus szervezés Bécsben - A gazdasági és politikai élet 

döntéshozóiból álló magyar delegációt szerveztünk a bécsi Ipar házában megrendezett nemzetközi 

management fórumra (Comsult). Az 1500 fős gazdasági fórum meghívott előadói Shimon Peres és 

Francis Ford Coppola voltak. 

A világhírű rendezvény teljes lebonyolítását magyar részről mi szerveztük, 

illetve a magyar delegáció gazdasági és politikai döntéshozóit mi 

biztosítottuk Bécsben. A helyszínen több témaspecifikus és szórakoztató 

eseményt is szerveztünk, valamint sajtótájékoztatót tartottunk. Az esemény 

kiemelt médiapartnerei: Die Presse, ORF, CNBC Europe, MTV, Gazdasági 

rádió és az MTI.  

• ApPello IT Kft. / rendezvényszervezés (Bank-Inno I, Bank-Inno II. 

konferencia, zárórendezvény 250 fős részvétellel a Madách Trade 

Centerben és a MIX Club-ban), sajtókapcsolati szolgáltatások biztosítása 

az informatika terén, szóróanyagok, projekttáblák, prezentációk tervezése 

és gyártása az Új Széchenyi Tervnek megfelelően, fotódokumentáció 

készítése, médiamegjelenések szervezése, hirdetésszervezés, 

sajtómegjelenések generálása, médiamonitoring.  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 Sicontact Kft. ESET vírusírtó magyarországi   kizárólagos 

forgalmazója /  

• Online marketing tanácsadás (post plan) a közösségi 

médiafelületeken közzétett tartalmakhoz, illetve 

tartalomgyártás (content marketing).  

• Hírgenerálás és tartalomgyártás online, elektronikus, 

és print médiumok számára 

• Sajtókapcsolatok kezelése: Interjúk szervezése, 

valamint sajtóközlemények megírása és kiküldése a 

célmédiumok részére, majd az azt követő 

médiamonitoring, illetve telefonos check up. 

• Reklámkampányok tervezése és szervezése, 

különböző célcsoportok részére (járműreklám, TV 

Spot kampányok) 

• A home és a business szegmenst megszólító 

marketing aktivitások tervezése és megvalósítása. 

• Image és PR filmek gyártása 

• Sztárokkal történő együttműködések biztosítása 

• Partnerrendezvények szervezése 

• Hirdetésszervezés 
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Villamosságipar 
 

Daniella Kft. / hazánk piacvezető villamosági kereskedő cége. A családi tulajdonban lévő magyar 

vállalkozás villamossági anyagok kis- és nagykereskedelmével foglalkozik, a villamossági 

termékek teljes spektrumát kínálja ügyfeleinek. 

 Sajtómegjelenések, interjúk szervezése 

 Hírgenerálás 

 Image építés  

 

Autóipar 
Pappas Autó (Mercedes) / médiakapcsolatok, sajtótájékoztatók, 

médiamonitoring, interjúk, sajtómappák, sajtóanyagok, médialista, 

off-road rendezvények 100 fő részére, ügyfélrendezvény az Európa 

hajón 200 fő részére, grafikai elemekkel színesített promóciós 

kampány. 
 

Sport, hajózás, fitness  

 African-Europe Challenge (AEC) / médialista összeállítása, 

sajtókapcsolatok, interjúk és a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal közösen 

sajtótájékoztató szervezése és médiamonitoring. 

 Litkey Farkas - tizenegyszeres Kékszalag-győztes és Soling világbajnok / 

A PResston PR Kft. Litkey Farkas kommunikációs és stratégiai partnere. 

 Nike / rendezvények, médiakapcsolatok építése, országos roadshow 

szervezése Szentgyörgyi Rómeó aerobic világbajnokkal. 

 Gatorade / termékbemutató rendezvények országos roadshow keretében, 

médiakapcsolatok. 

 I. Nemzeti Regatta (Siófok) / vitorlásverseny/ teljes körű sajtókapcsolati 

szolgáltatás, szponzoráció, rendezvényszervezés 

 

Gyógyszeripar 
 

 

 

 Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. / célok és célcsoportok meghatározása, üzenetek 

kidolgozása, a célcsoport-specifikus üzenetek leghatékonyabb célba juttatása és kommunikációs 

javaslatok kidolgozása gyógyszeripari és a Népegészségügyi Programot érintő témákban. Pfizer 

éves kiadványát megterveztük, nyomtattuk, a tartalomgyártást is mi végeztük. A grafikai 

kivitelezést az ír központ is átvette. 

 

 UCB / kommunikációs stratégia, laikus  

és  szakmaspecifikus  kommunikáció, 

döntéshozókkal való tárgyalások szervezése.  
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Oktatás 
 

NYITOK hálózat / Az országosan 52 Tanulási Központot működtető ingyenes felnőttképzést biztosító 

hálózat teljeskörű marketing kommunikációs tevékenységét látjuk el, az Európai Uniós projekt Széchenyi 2020 

arculati előírásainak megfelelően.  
 

 Átfogó arculattervezés  

 Projekttáblák gyártása 

 Sajtómegjelenések szervezése 

 Országszerte több mint 100 saját rendezvény  

(szakmai workshopok, megnyitó és átadó ünnepségek, konferenciák és nyíltnapok) szervezése  

 Sztárokkal való együttműködések kialakítás a NYITOK nagyköveti program keretén belül a Korda 

házaspárra, Wolf Katival, Zsédával, Győrfi Pállal, Szente Vajkkal és Babos Tímeával 

 Image és PR filmek gyártása 

 Dokumentumfilm gyártás 

 Reklámkampányok szervezése, TV és rádió kampányok 

 Hirdetésszervezés 

 Social media felületeket kezelése és tartalomgyártás 

 Blogok és vlogok gyártása 

 Ismertető anyagok, szórólapok, roll up-ok, arculati táblák, 

névjegykártyák, kitűzők, mappák, reprezentációs tárgyak 

tervezése és gyártása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSCA / Az intézményt a franciaországi Angers-ban alapították 1909-ben. A Financial Times a világ legjobb 

üzleti iskolái között tartja számon. Magyarországon egyedülálló módon EQUIS, AACSB és AMBA 

akkreditációval rendelkezik.  

 Sajtómegjelenések, interjúk szervezése 

 Hírgenerálás 

 Image építés  

 Reklámkampányok szervezése  

 Hirdetésszervezés 

 Fotózások, forgatások szervezése 

és lebonyolítása 

 Sztárokkal való együttműködések 

kialakítás 
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Együttműködések további hazai híreségekkel 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZSÉDA 

DR. CSISZTU ZSUZSA 

BABOS TÍMEA 

    Szente Vajk                 Wolf Kati                                      Győrfi Pál  

MŰVÉSZ -ÉS SPORTMENEDZSMENT 

 

 4 platina és 4 aranylemezes eMeRTon és Artisjus díjas énekesnő, A DAL 2016 és 

2017 Eurovíziós Dalfesztivál népszerű zsűritagja, aki szerepet vállalt az 

Álomutazó c. mese musical-ben is. Több prémium és luxustermék reklámarca. 

Zséda 2018-ban az elektromobilitás nagykövete lett. 

Újságíró, Műsorvezető, Sportjogi szakjogász, a Magyar Sportújságírók 

Szövetsége első alelnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Nemzetközi 

Sportújságíró Szövetség (AIPS) Végrehajtó Bizottságának tagja. 

Babos Tímea háromszoros világbajnok és négyszeres Grand Slam győztes 

világelső magyar teniszezőnő. 2018-ban az Australian Openen szintén első 

magyarként a felnőttek mezőnyében tornagyőzelmet szerzett, amellyel a 

világranglista élére került. Az a profizmus, egyedülálló teljesítőképesség és 

határozottság, amelyet Babos Tímea a teniszpályán tanúsít, a civil életben 

mosolygós, megnyerő személyiséggel párosul. 

 

 

      Marco Grasso      Korda György és Balázs Klári                    Farkas Zsombor 
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GRAFIKAI MUNKÁINK 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

 
 

IMAGE FILMES MUNKÁINK 
(A képekre kattintva megtekinthetőek)  

https://www.youtube.com/watch?v=vnTyCx2CjaE
https://www.youtube.com/watch?v=ykhqHEKGwuc
https://www.youtube.com/watch?v=GuDg7JOUZzE
https://www.youtube.com/watch?v=d6HDZ5JptYE
https://www.youtube.com/watch?v=edBK9fHMtQI
https://www.youtube.com/watch?v=OfLkWkIa1iI
https://www.youtube.com/watch?v=A27CglrFon0
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   Cetelem Bank / VIP születésnapi parti 

teljes körű szervezése a cég 10 éves 

magyarországi fennállása alkalmából a 

Corvinus Egyetemen 650 vendéggel. A 

moderátor szerepét Erős Antónia töltötte be, 

míg a vendégek a Liszt Ferenc Kamarazenekar 

koncertjét élvezhették. A nagyszabású 

rendezvényen a média képviselői is nagy 

számban jelen voltak. 

 

 

 
 

• Western Union – Intercash / weblap 

újratervezés, média és óriásplakát kampány, 

grafikai anyagok tervezése és gyártása, 

arculattervezés, média tréning szervezése, 

CSR stratégia kidolgozása és megvalósítása, 

jótékonysági rendezvény, sajtótájékoztatók és 

sajtó- reggelik szervezése. Cégünk alakította ki 

az együttműködést a cég arca, Janics Natasa és 

a Western Union között, aki többek között részt 

vett a 2008-ban rendezett Jótékonysági héten, 

amely akció során játékokat gyűjtöttünk a 

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

részére. Szintén az Olimpiai bajnok kajakos volt 

a képviselője a Dagály Strandfürdőben 

programsorozatunknak. Janics Natasával 

nagyszabású sajtótájékoztatót szerveztünk a 

Spoon hajón, ahol 62 újságíró vett részt, és 

közel 100 média megjelenést sikerült elérnünk 
az eseményt követően. 

 

 Vízügyi és Környezetvédelmi 

Központi Igazgatóság / Sajtókapcsolati 

szolgáltatások, projektnyitó- és 

zárórendezvények szervezése 60 fő 

részvételével eseményenként, honlap tervezés 

és frissítés, szóróanyagok és projekttábla 

gyártása, fotódokumentáció készítése.  

 A PResston PR Kft. az NGM 

háttérintézménye az IFKA megbízásából 

(Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) 

2017. februárban négynapos nemzetközi 

konferenciát szervezett konferencia adta, 

amelyen a társadalmi vállalkozások fejlesztése 

iránt elkötelezett szervezetek nagy számban 

képviseltették magukat. A PResston PR Kft. 

csapata gondoskodott a rendezvény 

zökkenőmentes lebonyolításáért.  

 

 

- A PResston PR Kft. az NGM háttérintézménye 

az IFKA megbízásából (Iparfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft.) 2017. februárban - 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 

Kft. / Munka kisgyermekkel program / 

Médiakapcsolatok, rendezvények szervezése, 

grafikai anyagok, image film, 

hirdetésszervezés, fotódokumentáció készítése. 

// A „MICROPOL” a „BORDWIIS” és a „CENILS” 

elnevezésű nemzetközi projektek 

sajtókommunikációs és rendezvényszervezési 

szolgáltatásainak ellátása. 

- SZETT Szövetség az Életen Át Tartó 

Tanulásért / NYITOK projekt / Teljes körű 

kommunikációs tevékenység és sajtókapcsolati 

szolgáltatások végzése (szórólapok, plakátok és 

projekttáblák tervezése és gyártása, 

dokumentumfilm, videó blog és image film 

készítése, rendezvények szervezése, 

hírgenerálás, médiamonitoring és 

arculattervezés. 

 Wekerle Sándor Alapkezelő / 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
kommunikációs stratégia kidolgozása az 
Alapkezelő céljainak és célcsoportjainak elérése 
céljából.  
 Főnix Rendezvényszervező Nonprofit 
Kft. / Debreceni Önkormányzat / A 40. 
Debreceni Jazznapok országos 
sajtótájékoztatójának szervezése, 
médiatámogató partnerek szervezése, 
művészekkel való együttműködés, 
sajtómegjelenések generálása, média- 
monitoring. 
 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit. Kft. / STORM projekt / 
Sajtóközlemény írása magyar és angol nyelven, 
hírgenerálás szervezése 7 országban, 
médiamonitoring, Google AdWords készítése 
és nyomonkövetése. 

GAZDASÁGI SZEKTOR 
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• DBH Group / 

honlaptervezés, 

sajtókapcsolati szolgáltatások 

(sajtótájékoztatók, 

sajtóközlemé-nyek írása, 

interjúk szervezése, 

médiamonitoring). 

 Műszer Automatika Kft. 

/ Sajtótájékoztatók szervezése 

(sajtótájékoztatóval egybekötött 

nyitó és záró rendezvény), 

sajtóközlemények, 

sajtómeghívók elkészítése és 

kiküldése a célmédiumok 

részére, interjúk szervezése az 

elektronikus és nyomtatott 

médiumokban, sajtókapcsolati 

szolgáltatások, 

médiamonitoring.  

 Hochtief Airport / média 

monitoring: média figyelés és 

elemzés, sajtókapcsolati 

szolgáltatások, kiadványok 

szerkesztése, szöveg és 

beszédírás.  

 

 Hochtief Development / 

400 fős alapkőletételi 

rendezvény a Capital Square-

en, média- 

kapcsolatok, sajtótájékoztató 

szervezése, média monitoring, 

nagy arculattervezés.  

 BNP Paribas / 

Sajtókapcsolati szolgáltatások, 

interjúk szervezése, 

médiamonitoring, 

sajtótájékoztató szervezése a 

„Deposit with Future” 

elnevezésű online szolgáltatás 

kapcsán. 
 Joint Venture Szövetség 

/ Fellegi Tamás, Nemzeti 

Fejlesztési Miniszter, a 

szövetség fórumán tartott 

előadása kapcsán 

sajtóközlemény megírása, 

kiküldése és a megjelenések 

összegyűjtése. 
 Carrier CR 

Magyarország Kft. / belső PR, 

nyomtatott anyagok 

elkészítése, kis arculat 

tervezése, termékfotózás, belső 

újság elkészítése és gyártása, 

angol nyelvű anyagok 

elkészítése.  

 Portfolio.hu / A HVCA 

(Magyar Kockázati és 

Magántőke Egyesület) és a 

Portfolio.hu 2011-ben 

megrendezett iparági 

konferenciájához kapcsolódó 

(„Portfolio.hu – HVCA CEE 

Private Equity and Corporate 

Finance Conference 2011”) 

sajtókapcsolati szolgáltatások. 

 Colas Alterra Zrt. / 350 

fős rendezvényszervezés a cég 

fennállásának 60. évfordulója 

alkalmából az Európa hajón. 

 Fortis Bank és Fortis 

Lease / médiakapcsolatok, 

szakmai kerekasztalok, céges 

rendezvények, 

sajtótájékoztatók szervezése, 

videó konferencia. 2 éven 

keresztül 2 havonta 

szerveztünk 50 fős szakmai 

kerekasztal beszélgetéseket a 

Deák Palotában a Fortis Bank 

részére, ahol többek között az 

aktuális pénzügyminiszterek, a 

Belga Nagykövet Úr, illetve a 

gazdasági és pénzügyi szektor 

legjelentősebb képviselői 

osztottak meg értékes 

információkat partnereikkel. 

 
A szakmai kerekasztalokat 

sajtónyilvánosság biztosításával 

és médiatámogatók 

bevonásával szerveztük, 

amellyel nagyszámú média 

megjelenéseket és interjúkat 

generáltunk a szaksajtóban. 

Ezeken túl évente több, mint 

száz fős rendezvényen 

művészeti programokkal 

kedveskedtünk a 

résztvevőknek, illetve neves 

fellépők szórakoztatták őket. Az 

újságírók részére külön média 

asztalt biztosítottunk. 
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KORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 Dévény Anna Alapítvány / sajtókapcsolati 

szolgáltatás, interjúk szervezése, médiamonitoring, 

társadalmi szerepvállalás kialakítása, kampányarc 

kiválasztása, CSR stratégia koordinálása, 

sajtótájékoztató szervezése, Szinetár Dóra, az 

Alapítvány arcának részvételével. 

 Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság / 

sajtókapcsolatok, sajtórendezvények, PR 

koncepciók és anyagok, vezetői prezentáció 

készítése, PR cikkek, sajtóutak szervezése, 

fotódokumentáció készítése. 

 
 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság / Környezetvédelmi és 

Vízügyi Államtitkárság / Sajtókapcsolati 

szolgáltatások (sajtótájékoztatók, médiamonitoring, 

média tréning.  

Nemzetgazdasági Minisztérium Nagyvállalati 

Beruházási programjának keretén belül 680 

millió forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesült a HAJDU 

Autotechnika Ipari Zrt. és a HAJDU Hajdúsági 

Ipari Zrt. Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter 2016. július 19-én ünnepélyes keretek 

között adta át az állami támogatásról szóló 

okiratokat a HAJDU Cégcsoport két 

tagvállalatának. 

A rendezvény sajtótájékoztatóját a PResston PR 

Kft. szervezte, amelyen az országos és helyi 

meghatározó médiumok képviselői nagy 

számban vettek részt. A nívós rendezvényt 

követően ügynökségünk közleményben is 

kiküldte Kelet-Magyarország legnagyobb 

vállalatának sikerét, amelyből számos újságcikk, 

valamint interjú született. Interjúk, sajtó mappák, 

média lista, projekt nyitó- és zárórendezvények 

szervezése 60 fő részvételével eseményenként, 

szóróanyagok és projekttáblák gyártása, 

fotódokumentáció készítése.  

 Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium / image építés, média kapcsolatok.  

 Egészségügyi Minisztérium / image 

építés, rendezvények (egészségügyi szűrések a 

Vár területén több, mint 2000 regisztrált fő 

részvételével.  

 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. / Szociális és Munkaügyi Minisztérium / 

médiatréning a közép- és felsővezetők részére az 

elektronikus és nyomtatott sajtó legelismertebb 

képviselőinek bevonásával. 
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 BADO  

 Divatmarketing, bevezető kommunikációs kampány, teljes 

körű (nagy) arculattervezés, 450 fős divatbemutató 

szervezése a magyar vízilabda válogatott részvételével a T-

Com székházban a T-Mobile támogatásával, 

katalógusfotózás, szerkesztés és grafikai anyagok, image 

filmek készítése, szponzorációs stratégia kidolgozása, 

sajtókapcsolatok, sajtóanyagok, közlemények készítése és 

kiküldése (közel 100 PR cikket és interjút jelentettünk meg 

az együttműködés során) 

 A prémium kategóriás cég és a cégtulajdonos pozícionálása 

a célmédiumokban 
 

 Dior, Smalto, Ferré  

 500 fős divatbemutató szervezése a Műcsarnokban 

Magyarország legfontosabb és legnagyobb cégvezetőinek 

részvételével, sajtónyilvánosság biztosításával. Sajtó és VIP 

meghívó tervezése, gyártása. 

 Program: Dior, Smalto, Ferré divatbemutató 

 Moderátor: Szily Nóra 

 Médiatámogatók: Reuters, Europress, MTV 1 Stílus 

Magazin, Hazai Divat 

 Támogatók: Guerlain, MeeVIDA, Mozart Csoki, Brussels 

Airlines 
 

 Guerlain / termékbemutató szervezése, promóció. 
 

 MeeVIDA (gyémánt ékszerek) / bevezető kampány, 

márkaépítés, médiakapcsolatok, hirdetések szerkesztése, PR 

cikkek, médiamegjelenések, interjúk, médiatréning, 

médialisták, fotózások szervezése, VIP rendezvények 

szervezése, teljes (nagy) arculattervezés, grafikai anyagok 

tervezése és gyártása. 

 Óriásplakát kampány Zsédával  

 MeeVIDA Opening Party 

 MeeVIDA gyémánt ékszer-, és divatbemutató a New York 

Palotában:  
350 résztvevő (VIP vendégek, hírességek, 40 újságíró a 

nyomtatott és az elektronikus médiától). Program:  Zséda (a 

MeeVIDA „arca”) koncert, illetve az Első Magyar Divattervezők 

Szövetségével közös ékszer és divatbemutató. Sajtómappák 

tervezése, gyártása, búcsú ajándékok. 

 MeVIDA Cocktail Party a Callas-ban:  
Több, mint 200 résztvevő, 25 újságíró, Gyémánt ékszer és Léber 

Barbara Haute Couture divatbemutató Zséda, a MeeVIDA arca. 

Támogató partnerek: ELLE, 90.9 Jazzy Rádió, The Luxury Face of 

Budapest, Zsidró Szalonok és a Guerlain.  

 

 

PRÉMIUM ÉS LUXUSMÁRKÁK 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

Tapasztalatunk és végzettségünk, valamint 

széleskörű kapcsolatrendszerünk nagyban 

hozzájárulhat a céljaik elősegítéséhez. 

Átgondolt stratégiai megoldások széles 

körét alkalmazzuk, hogy üzleti 

partnereinket sikeressé tegyük. 

 

A vállalattal együttműködve, a közösen 

kialakított kommunikációs stratégia alapján 

a megrendelőinkre szabott PR eszközöket 

alkalmazunk. 

 

Dokumentálható mennyiségi és minőségi 

hatékonyság mérési eszközeink 

megmutatják, hogy mennyire volt 

eredményes egy-egy kommunikációs 

kampány.  

 

 

A budapesti és debreceni irodáinkban 

dolgozó munkatársaink kommunikációs és 

rendezvényszervezési végzettséggel, 

valamint nemzetközi tapasztalattal 

rendelkező diplomás szakemberek, akik 

angol és német nyelven beszélnek. Saját 

szerkesztőségi, grafikai és filmgyártási 

csapattal rendelkezünk. 
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TERDIK ADRIENNE 

Ügyvezető igazgató – A Debreceni Egyetem angol és 

néprajz szakának elvégzését követően az Oxford Brookes 

University DMS diplomáját szerezte meg, továbbá 

nemzetközi gazdasági MBA végzettséggel is 

rendelkezik. A Debreceni Egyetem 

Közgazdaságtudományi Karán szekcióvezető-

helyettesként és szaktanárként kezdte a pályafutását.  

Ezt követően a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Társadalmi kapcsolatok Főosztályának 

majd a Szemléletformálási és Szakmai Kapcsolatok 

Főosztályának főosztályvezetője lett, melyek fő feladata 

a Nemzeti Környezetvédelmi Programban is előírt 

“Környezeti Oktatás és Nevelés köz- és felsőoktatási 

szinteken” volt. 

A közigazgatási pályafutása után, a legnagyobb hazai PR 

ügynökségek vezetését követően a PResston PR Kft.-t 

2007-ben alapította meg. 2020-ban megnyitotta a 

budapesti székhelyű PResston PR Kft. debreceni 

képviseletét.  

Emellett a Debreceni Egyetem, a Budapesti Gazdasági 

Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem 

akkreditált vizsgáztatója, illetve a Budapesti 

Metropolitan Egyetem címzetes docense. 

Kidolgozta a PResston PR Kft. saját programját, a “Smart 

interviews” elnevezésű projektet, amely pályakezdő 

fiatalok munkaerőpiaci integrálását segíti elő. 

Az alábbi linkre kattintva elérhetőek a PResston Public 

Relations Kft. ügyvezető igazgatójával készült interjúk: 

 Az Üzletem.hu interjúja Terdik Adrienne-el 

 A Franchising.hu interjúja Terdik Adrienne-el  

 

Terdik Adrienne 

Ügyvezető igazgató 

PResston PR 

PResston PR Budapest 

Budapest, Pf. 63. 1282  

1025 Budapest, Törökvész u. 87-91. 

Rózsadomb Center  

 

PResston PR Debrecen 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.  

Hotel Divinus***** 131-es iroda 

 

Elérhetőség: 

+ 36 1 325 94 88 

+36 30 257 60 08 
 

info@presstonpr.hu 
adrienne.terdik@presstonpr.hu 

 

 

www.presstonpr.hu  

www.facebook.com/presstonpr.hu 

www.instagram.com/presstonpr.hu 

„You invest in values with us.” 

https://uzletem.hu/velemeny/terdik-adrienne-orulok-hogy-magyar-csaladi-vallalkozasokat-is-segithetek
https://franchising.hu/cikk/65/mik-legujabb-pr-trendek/
mailto:info@presstonpr.hu
mailto:adrienne.terdik@presstonpr.hu
http://www.presstonpr.hu/
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       KIEMELT KAPCSOLATTARTÓ KOLLÉGÁINK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekeres Nikoletta | PR vezető | Budapest 

Károly Róbert | Junior PR referens | Budapest 

| Budapest 

 

   Ujhelyi Nelli | PR tanácsadó | Debrecen   

Osváth Fanni| PR asszisztens | Budapest 

| Budapest 

 

   Gilchrist Jonathan | PR asszisztens| Debrecen   


