
POĎAKOVANIE 

IT GALA 2016 
 

 

 

 

Vážení partneri,  

ďakujeme Vám za spoluprácu v rámci organizácie výročného podujatia slovenského 

priemyslu informačných technológií a telekomunikácií, slávnostného večera IT GALA 

2016.  V prílohe nájdete záverečnú správu, inzertné vizuály, link na fotografie, 

distribuované tlačové správy a videozáznam.  

Všetky informácie o podujatí nájdete aj na www.itgala.sk.  

   

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu pri organizovaní IT GALA 2017!  

 
S pozdravom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Drobný         
Digital Visions            
821 05 Bratislava          
tel.: +421 2 4342 0956     
mail: mdrobny@dvnet.sk       
web: www.itnews.sk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
        
 
 
 
 
PC REVUE a portál pcrevue.sk sú vedúce médiá mapujúce oblasť informačných a komunikačných technológií na Slovensku. 
Vychádzajú vo vydavateľstve Digital Visions, ktoré sa zaoberá aj prieskumami trhu, organizáciou odborných konferencií 
a ďalšími projektmi na podporu digitálnej transformácie spoločnosti.  

http://www.itgala.sk/�
mailto:mdrobny@dvnet.sk�


Záverečná správa IT GALA 2016 
 
 
 

 
 POČET ÚČASTNÍKOV:  690 účastníkov  
 
 
 MEDIALIZÁCIA:  

Podujatie IT GALA bolo medializované v printových médiách, na webových portáloch, 
billboardoch a v televízii.  
 
Médium    termín   
 
Printy: 

HOSPODÁRSKE NOVINY 1/2 (12. 10. 2016)  
PC REVUE 2× 1/1 A4 F (9, 10/2016)   
IT ROČENKA 2016 2× 1/1 B5 F (12. 10. 2016)  
QUARK 1× 1/1 A4 F (10/2016)  
    
 
Outdoor: 

BIGMEDIA 2× bigboard Bratislava (9/2016)  
NUBIUM 20× billboard Bratislava (9/2016)   
 

On-line: 

PCREVUE.SK  900 tis. zobrazení (1.9. - 12.10.2016)  
ZOZNAM.SK  650 tis. zobrazení (12.9. - 25.9.2016)   
TOPKY.SK (PR správy)  (9/2016)  
PCREVUE.SK (PR správy) (9/2016)  
 
TV: 
TA3 43× TV spot (3.10.-11.10.2016)  
 
 
 PR AKTIVITY: 
Zoznam tlačových správ: 
TS 1: Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 
2016 
TS 2: Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“ 2016   
TS 3: Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“ 
TS 4: Najziskovejšia IT firma roka 
TS 5: Najziskovejšia IT firma roka - výsledky 
 
 
 
 



 MEDIÁLNE VÝSTUPY (podľa informácií do 18. 10. 2016): 
TA3, SITA, TASR, www.pcrevue.sk, PC REVUE, IT Ročenka,  www.zive.sk, www.itas.sk, 
www.webnoviny.sk, www.monitorujem.sk, www.finance.sk, www.24hod.sk, 
www.ta3.com, www.news.sk,  www.sport-dna.sk, www.quark.sk, www.snt.sk,  
www.novemestonadvahom.virtualne.sk,  www.globesy.sk, www.spravy.pozri.sk, 
www.fkdubnica.sk, www.liptovskymikulas.virtualne.sk, www.fiit.stuba.sk, 
www.spravy.reality-topolcany.eu, www.spravy.realitytrencin.eu, www.topspravy.sk, 
www.exe.sk, www.openiazoch.zoznam.sk, www.rozhovory.sk, www.nextfuture.sk, 
www.datalan.sk 
 
 

 

 FOTOGRAFIE IT GALA 2016 

https://www.flickr.com/photos/140240566@N08/sets/72157675227516576 
 

 

 

 TLAČOVÉ SPRÁVY IT GALA 2016 

http://www.pcrevue.sk/a/PRESS-IT-GALA 

 

 

 VIDEOZÁZNAM IT GALA 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut2qz_W8MdQ 

 

 
 PRÍLOHA (súbor: Zaverecna sprava_medializacia.pdf) 

Medializácia  

- vizuál printovej inzercie  

- vizuál bannerov, vizuál billboardu, vizuál bigboardu 

- vizuál plagátov umiestnených v priestoroch konania podujatia   

- vizuál pozvánky 
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