
„Coming together is a beginning
Keeping together is progress
Working together is success”

Henry Ford

Cégünk egy teljes körű, komplex PR és kommunikációs
tevékenységekkel foglalkozó Ügynökség. 
Több éves referenciával és kapcsolatrendszerrel rendelke-
zünk mind a vállalati, mind a közigazgatási, kormányzati
és önkormányzati szférában. Nagy tapasztalattal bírunk a
sport  /hajózás, fitnessz/ , a  gyógyszeripar, élelmiszeripar,
gazdasági szektor, pénzügyi és bankszektor, autóipar, ru-
haipar, energiaipar, környezetvédelem,  építőipar és okta-
tás terén.  Több alkalommal dolgoztunk már franchise há-
lózatok kommunikációs feladatainak ellátásán is. 
Ügyfeleink részére biztosítjuk az információk legrövidebb
úton  történő  átadását  a  kormányzati  és  önkormányzati 
döntéshozók  részére, a jelenlegi jogrendszerrel  koegzisz-
tens, legitim érdekérvényesítési technikákon keresztül.

Személyes kapcsolatot ápolunk 
minisztériumi   vezetőkkel    és
parlamenti képviselőkkel is.
Együttműködünk több száz új-
ságíróval (a  belföldi és nemzet-
közi média  képviselőivel  egya-
ránt), akikre az érdekérvényesí-
tés és az üzenetek  célba juttatá-
sa érdekében  célcsoportként te-
kintünk.
Sikeres    rendezvények   százait
szerveztük  már  meg  a vállalati
szektorban   tevékenykedő  pré-
mium és luxus kategóriás cégek
részére, valamint a közigazgatá-
si közbeszerzéseken nyert
Széchenyi 2020 alatt futó lakos-
sági   tájékoztatási   kampányok
során.
Rendezvényeinken  az egyik ki-
emelt célunk az üzleti kapcsola-
tok építése az ügyfeleink  részé-
re,  a  megfelelő  sajtónyilvános-
ság biztosítása mellett.
Kiterjedt  kapcsolati  tőkénk  se-
gítségével jelentősen hozzájárul-
hatunk     Ügyfeleink       pozitív
hírnevének és  gazdasági  kap-
csolatainak növekedéséhez.



FŐBB REFERENCIÁINK Néhány referencia a
PResston PR Ügynökség

tárházából



• Széleskörű sajtókapcsolatok 
• Cikkügynökségi tevékenység 
• Teljes körű sajtótevékenység
• Sajtómegjelenések generálása a
 nyomtatott, elektronikus és
 on-line 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
• 3D hirdetés
• Média és óriásplakát kampányok
• Médiajogi tanácsadás
• Európai Uniós projektek teljes körű
 kommunikációja (az Új Széchenyi 
 Terv arculatának megfelelő rendez-
 vények szervezése, projekttáblák,
 grafikai anyagok, szórólapok, kiad-
 ványok, weboldalak tervezése és
 kivitelezése) 

KÜLSŐ PR
SZOLGÁLTATÁSAINK



BELSŐ PR

Médiatréning
szervezése

Image filmek
készítése

 

A cégvezetés és
szervezeti egységek

közötti
hatékony

kommunikáció
biztosítása

A vállalat munkatársai
közötti információ
áramlásának
biztosítása

Belső hírlevelek,
kiadványok írása,

szerkesztése

Rendezvényszervezés
Honlapszerkesztés

Stratégiai kommunikációs tanácsadás
az Ügyfeleink részére



FŐBB TERÜLETEINK

Pappas Autó (Mercedes)

Médialista összeállítása, sajtókapcsolatok,
interjúk és a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal
közösen sajtótájékoztató szervezése és médiamonitoring

SPORT

A PResston PR Kft. Litkey Farkas -  tizenegyszeres Kékszalag-győztes és Soling világbajnok -
kommunikációs és stratégiai partnere.

Nike
Rendezvények, médiakapcsolatok építése,

országos roadshow szervezése
Szentgyörgyi Rómeó aerobic világbajnokkal

Gatorade
Termékbemutató rendezvények
országos roadshow keretében,

médiakapcsolatok

Africa-Europe Challenge
(AEC)

Fitness Trade - promóciós kampány

AUTÓIPAR

Médiakapcsolatok,  sajtótájékoztatók,
médiamonitoring, interjúk,

sajtómappák, sajtóanyagok, médialista,
off-road rendezvények 100 fő részére,

ügyfélrendezvény az Európa hajón
200 fő részére, promóciós kampány



Cetelem Bank
VIP Születésnapi party teljes körű szervezése a cég 10 éves magyarországi fennállása alkalmá-
ból a Corvinus Egyetemen 650 vendéggel. A moderátor szerepét Erős Antónia töltötte be, míg
a  vendégek a  Liszt  Ferenc  Kamarazenekar koncertjét élvezhették. A  nagyszabású rendezvé-
nyen a média képviselői is nagy számban voltak jelen.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI SZEKTOR

Western Union – Intercash
Weblap újratervezés, média és óriásplakát kampány grafi-
kai anyagok tervezése és gyártása, arculattervezés, média
tréning szervezése,  CSR stratégia  kidolgozása és megva-
lósítása,  jótékonysági   rendezvény,   sajtótájékoztatók  és
sajtóreggelik szervezése.  Cégünk  alakította  ki az együtt-
működést 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 gyűjtöt-
tünk a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére.
Szintén   az   olimpiai bajnok  kajakos volt a képviselője a
Dagály Strandfürdőben rendezett Olimpiai Hét elnevezé-
sű programsorozatunknak. Janics Natasával nagyszabású
sajtótájékoztatót szerveztünk  a  Spoon hajón,  ahol  62 új-
ságíró vett részt, és közel 100 média megjelenést sikerült
elérnünk az eseményt követően.

Fortis Bank és Fortis Lease
Média kapcsolatok, szakmai kerekasztalok, céges rendezvények, sajtótájékoztatók  szervezése,
videó konferencia. 2 éven keresztül 2 havonta szerveztünk 50 fős szakmai  kerekasztal  beszél-
getéseket a Deák Palotában a Fortis Bank részére, ahol  többek  között az aktuális  pénzügymi-
niszterek, a Belga Nagykövet Úr, illetve a  gazdasági és  pénzügyi szektor  legjelentősebb kép-
viselői osztottak meg  értékes  információkat  partnereikkel. A  szakmai  kerekasztalokat  sajtó-
nyilvánosság biztosításával és média támogatók bevonásával szerveztük, amellyel nagyszámú
média megjelenéseket  és interjúkat generáltunk  a szaksajtóban.  Ezeken túl évente 300 fős Új
Év Köszöntő Party-kat szerveztünk a cég részére, többek között a  Művészetek  Palotájában, a
Műcsarnokban és a Corinthia Grand Hotel Royalban. A több  száz fős rendezvényeken művé-
szeti programokkal is kedveskedtünk a résztvevőknek, illetve neves fellépők szórakoztatták a
résztvevőket. Az újságírók részére külön média asztalt biztosítottunk.



Hochtief Airport 
média monitoring: médiafigyelés és elemzés,
sajtókapcsolati szolgáltatások, kiadványok szer-
kesztése, szöveg és beszédírás
Hochtief Development 
400 fős alapkőletételi rendezvény a Capital
Square-en, média kapcsolatok, sajtótájékoztató
szervezése, média monitoring, nagy arculat-
tervezés
DBH Group
Honlap tervezés, sajtókapcsolati szolgáltatások
(sajtótájékoztató, sajtóközlemények írása,
interjúk szervezése, média monitoring)
Műszer Automatika Kft. 
Sajtótájékoztatók szervezése (Sajtótájékoztatóval
egybekötött  nyitó   és  záró  rendezvény),   sajtó-
közlemények,  sajtómeghívók  elkészítése,  kikül-
dése a  célmédiumok  részére,  interjúk  szervezé-
se az  elektronikus  és  print médiumokban, sajtó-
kapcsolati szolgáltatások, médiamonitoring
Lakics Kft.
Sajtókapcsolati szolgáltatások, interjúk szervezése
az elektronikus és nyomtatott médiumokban,
médiamonitoring
BNP Paribas
Sajtókapcsolati szolgáltatások, interjúk szervezése
az elektronikus és nyomtatott médiumokban,
médiamonitornig, 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

Portfolio.hu
A HVCA  (Magyar  Kockázati  és  Ma-
gántőke   Egyesület)  és  a  Portfolio.hu
2011-ben  megrendezett  iparági konfe-
renciájához 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 alkalmá-
ból az Európa hajón
Carrier CR Magyarország Kft.
Belső PR, nyomtatott anyagok elkészítése,
kis arculat tervezése, termékfotózás, belső
újság elkészítése és gyártása interjúk és
angol nyelvűanyagok alapján



RENDEZVÉNYEINK



FŐBB TERÜLETEINK

Élelmiszeripar / FMCG

McDonald‘s Hungary

Kommunikációs   stratégia,   médiakapcsolatok,  sajtótájékoztatók,  médiamonitoring, interjúk,
sajtó mappák, sajtóanyagok, médialista, rendezvények, krízis menedzsment

Az ügyvezető  igazgató  személyes   referenciájához köthető vezető gyorséttermi hálózat  teljes
körű PR feladatainak  ellátása  mellett,  évente  20-30  országos  szintű  rendezvény  szervezése
(több, mint 3000 fő részvételével) a cég részére.  Kiemelt feladatok közé tartoztak a következők
a teljesség igénye nélkül:

• Integrált kommunikációs stratégia elkészítése angol nyelven. 
• Image építés a cég és a management pozícionálásán keresztül az elektronikus és
 nyomtatott médiumokban, ezen belül médiakapcsolatok építése, sajtótájékoztatók,
 interjúk szervezése, médiamonitoring, sajtó mappák összeállítása, sajtóanyagok, cikkek
 írása és megjelentetése, médialista összeállítása, aktualizálása. 
• Rendezvények teljes körű szervezése (pl. családi nappal összekötött 600 fős jótékonysági
 golf verseny, 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 szerve-
 zése, 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



Divatmarketing, bevezető kommunikációs kam-
pány, teljes körű (nagy)  arculattervezés, 450 fős
divatbemutató  szervezése  a  magyar  vízilabda
válogatott  részvételével a  T-Com székházban a
T-Mobile      támogatásával,     katalógusfotózás,
image film készítése, szponzorációs stratégia kidolgozása,  sajtókapcsolatok,  sajtóanyagok,
közlemények készítése és kiküldése a célmédiumok részére

PRÉMIUM ÉS
LUXUSMÁRKÁK

Nike Gatorade

BADO

Dior, Smalto, Ferré
500 fős divatbemutató szervezése a Műcsarnokban,

sajtónyilvánosság biztosításával

Guerlain
Termékbemutató szervezése,

promóció

VAM Design Center (“Vincent van Gogh Álmai” című kiállítás) 

Általános PR és tájékoztatási feladatok ellátása, sajtókapcsolati szolgáltatások, rendezvény-
szervezési feladatok ellátása, stratégiai partnerségek kialakítása

MeeVIDA

Bevezető kampány, márkaépítés,  médiakapcsolatok, hir-
detések, PR cikkek,  médiamegjelenések, interjúk, média-
tréning,  médialisták,  fotózások  szervezése,  VIP rendez-
vények szervezése (Opening party a New York Palotában
700 fő részvételével,  Cocktail  party  a  Callas Étteremben
350 fő részvételével) teljes (nagy) arculattervezés, grafikai
anyagok tervezése és gyártása

(gyémánt ékszerek) 



A  PResston PR
a  ZSÉDA
Produkció
kommuni-
kációs és
stratégiai
partnere.



Wyeth Kft. 
Céges  brosúra  tervezése-  szerkesztése és  gyártása,  fotózás,  szóróanyag és mappa tervezése,
médiatréning előkészítése
Teva Magyarország Zrt.
Kommunikációs    javaslat     kidolgozása   a  vastagbél   daganat   kiszűrésére   alkalmas   teszt
népszerűsítésére
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,  illetve a nemdohányzók védelméről szóló tör-
vény életbe lépésével kapcsolatban
UCB
Kommunikációs  stratégia, laikus  és szakmaspe-
cifikus    kommunikáció,   döntéshozókkal   való
tárgyalások szervezése

GYÓGYSZERIPAR

Dévény Anna Alapítvány
Sajtókapcsolati szolgáltatás, interjúk szervezése,
médiamonitoring, társadalmi szerepvállalás ki-
alakítása, kampányarc kiválasztása, CSR straté-
gia koordinálása,  sajtótájékoztató  szervezése,
Szinetár  Dóra, az Alapítvány arcának részvéte-
lével.
Iparfejlesztési Közalapítvány
országos médiakampány tervezése és szervezé-
se  ( járműreklám,  print   és   rádiókampányok, 
médiavásárlás,  kommunikációs terv kidolgo-
zása)

ALAPÍTVÁNY



RENDEZVÉNYEINK



Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia  Operatív  Program  (KEOP) 2012-5.6.0 „Központi
költségvetési   szervek  energiahatékonysági   beruházásai”  pályázati  konstrukció  keretében
„KEOP-5.6.0/12-2013-0033 Leghátrányosabb  helyzetű Térség”, „KEOP-5.6.0/12-2013-0034 Pest
megye II.”, valamint  „KEOP-5.6.0/12-2013-0035 Pest megye”  tárgyú  projektek kapcsán elvég-
zendő PR- és marketing-kommunikációs feladatainak ellátása.

OKTATÁS
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Cégünk a Francia magánegyetem
sajtókommunikációs  partnere.

Berlitz Hungary Kft. 
300 fős  születésnapi  rendezvény teljes
körű megszervezése  a Kogart Étterem-
ben,  sajtókapcsolatok,  interjúk szerve-
zése, sajtóközlemények, sajtómeghívók
elkészítése és kiküldése,molinók terve-
zése és gyártása, a rendezvény művész
fellépőjének biztosítása (Zséda),
médiamonitoring
Essca Magyarország Alapítvány

KEOP-5.6.0/12-2013-0033 projekt - Projektindító sajtótájékoztató



Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Image építés, média kapcsolatok 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság
Sajtókapcsolatok, sajtórendezvények, PR kon-
cepciók   és   anyagok,  PR  cikkek,  sajtó  utak
szervezése, fotódokumentáció készítése
Egészségügyi Minisztérium
Image   építés,  rendezvények,  (egészségügyi
szűrések  a Vár  területén több,  mint  2000 re-
gisztrált fő részvételével) 
EU delegáció
Részvétel az ISPA PR tenderek értékelésében 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A KEOP 5.6.0/12-2013 és a “TE IS” elnevezésű
projektek  lakossági tájékoztatási feladatainak
teljes körű ellátása

KÖZIGAZGATÁS

Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság / Környezetvédelmi és
Vízügyi Államtitkárság
sajtókapcsolati   szolgáltatások  (sajtótájékoz-
tatók,  média  monitoring, média  tréning, in-
terjúk,  sajtó  mappák,  sajtóanyagok, média-
lista),   projekt  nyitó  és  záró  rendezvények
szervezése  60   fő   részvételével eseményen-
ként,  szóróanyagok   gyártása,  projekttáblák
gyártása,  fotódokumentáció  készítése, veze-
tői prezentáció készítése
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
médiatréning a közép és felsővezetők részére
az   elektronikus  és  nyomtatott  sajtó  legelis-
mertebb képviselőinek bevonásával

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság
Sajtókapcsolati  szolgáltatások,  projekt nyitó és
záró rendezvények  szervezése 60 fő részvételé-
vel eseményenként, honlap tervezés és frissítés,
projekttáblák gyártása,  szóróanyagok gyártása, 
fotódokumentáció  készítése,   cselekvési és vál-
ságkezelési terv készítése, média monitoring,
PR film készítése
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Munka kisgyermekkel program
Média   kapcsolatok,  rendezvények szervezése,
grafikai  design, image  film,  hirdetésszervezés,
fotódokumentáció készítése
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
A „MICROPOL”, a „BORDWIIS” és a „CENILS”
elnevezésű  nemzetközi  projektek sajtókommu-
nikációs és rendezvényszervezési szolgáltatása-
inak ellátása.
Wekerle Sándor Alapkezelő / Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
Kommunikációs stratégia kidolgozása az Alap-
kezelő céljainak  és c élcsoportjainak elérése cél-
jából
Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft./
Debreceni Önkormányzat
A 40. Debreceni  Jazznapok  országos  sajtótájé-
koztatójának  szervezése,  médiatámogató part-
nerek szervezése,  művészekkel való együttmű-
ködés, sajtómegjelenések generálása,
médiamonitoring.



RENDEZVÉNYEINK

Igazán büszkék vagyunk, hogy

Zséda 
kalendáriumának idén is

„társlétrehozói” lehettünk.



Tapasztalatunk  és  végzettségünk,   valamint   széleskörű   kapcsolatrendszerünk
nagyban hozzájárulhat Ügyfeleink  céljainak elősegítéséhez.  Átgondolt stratégiai
megoldások széles körét alkalmazzuk, hogy üzleti partnereinket sikeressé tegyük.
Ügyfeleinkkel  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.  
Munkatársaink     kommunikációs    és    rendezvényszervezési   végzettséggel   és
nemzetközi tapasztalattal rendelkező diplomás szakemberek, akik angol és német
nyelven beszélnek.

Terdik Adrienne  ügyvezető igazgató  a  Debreceni Egyetem,
Közgazdaságtudományi Karán idegen nyelvi szekcióvezető-
helyettesként és szaknyelv  tanárként  kezdte a  pályafutását. 
Ezt követően a Környezetvédelmi és  Vízügyi  Minisztérium
Társadalmi kapcsolatok Főosztályának majd a  Szemléletfor-
málási és Szakmai Kapcsolatok  Főosztályának   főosztályve-
zetője 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, de az  oktatástól továbbra sem
szakad el. 
Jelenleg  is a  Debreceni  Egyetem,  a  Budapesti  Gazdasági
Főiskola és a Budapesti Metropolitan Főiskola vizsgáztatója,
illetve a Budapesti Metropolitan Főiskola docense.
Kidolgozta  a  PResston PR Kft.  saját  programját,  a “Smart
interviews”  elnevezésű projektet,  amely  pályakezdő  fiata-
lok munkaerő-piaci integrálását segíti elő. 
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