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Nagrajenci 2008







2008: v kategoriji A (programi v profitni dejavnosti, celovite akcije): agencija Spem
in Nova KBM za projekt »Prva javna ponudba delnic v Sloveniji«.
2008: v kategoriji B (programi v javnem - neprofitnem sektorju, celovite družbene
akcije): agencija Pristop za projekt »Komunikacijska podpora Naturi 2000 v
Sloveniji«.
2008: v kategoriji C (učinkovita raba PR orodij oz. PR komunikacijskih programov
v programih integriranega (celostnega) komuniciranja): agencija Futura PR in
Droga Kolinska za projekt »100 let blagovne znamke Donat Mg«.
2008: v kategoriji E (posebna nagrada za prepoznavnost, učinkovitost in
kreativnost): podjetje Si.Mobil za projekt »Prenova blagovne znamke podjetja
Si.Mobil d.d. Si.Mobil – Povej nekaj lepega«.

Prizma 2008 - prijavljeni primeri
23. oktobra 2008, na slavnostnem večeru 12. Slovenske konference za odnose z
javnostmi (SKOJ), ki jo vsako leto prireja Slovensko društvo za odnose z
javnostmi (PRSS), so bile podeljene nagrade najboljšim komunikacijskim
programom, ki so se prijavili na tekmovanje za Prizmo 2008 – slovenska
strokovna nagrada za dosežke na področju odnosov z javnostmi.
Nagrade Prizma 2008 so prejeli:
• v kategoriji A (programi v profitni dejavnosti, celovite akcije): agencija Spem in
Nova KBM za projekt »Prva javna ponudba delnic v Sloveniji«,
• v kategoriji B (programi v javnem - neprofitnem sektorju, celovite družbene akcije):
agencija Pristop za projekt »Komunikacijska podpora Naturi 2000 v Sloveniji«,
• v kategoriji C (učinkovita raba PR orodij oz. PR komunikacijskih programov v
programih integriranega (celostnega) komuniciranja): agencija Futura PR in Droga
Kolinska za projekt »100 let blagovne znamke Donat Mg«,
• v kategoriji E (posebna nagrada za prepoznavnost, učinkovitost in
kreativnost): podjetje Si.Mobil za projekt »Prenova blagovne znamke podjetja
Si.Mobil d.d. Si.Mobil – Povej nekaj lepega«.
Primer, ki mu je strokovna žirija nagrade PRIZMA 2008 podelila najvišjo oceno, je
komunikacijski program »100 let blagovne znamke Donat Mg«, ki sta ga
prijavila agencija Futura PR in podjetje Droga Kolinska. Prijaviteljicam programa
Vesni Škrbec in Tini Vidergar iz agencije Futura PR ter Poloni Vagaja iz Droge
Kolinske je Slovensko društvo za odnose z javnostmi - PRSS podelilo še nagrado v

obliki brezplačne kotizacije za naslednji SKOJ, partner PRSS IEDC - Poslovna
šola Bled pa najboljši Prizmi podeli še eno brezplačno kotizacijo za udeležbo
na seminarju Finance za nefinančnike.
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