
 

 
 

 
 
 
 

Nebuď pirát od O2 ocenila aj celosvetová PR komunita 
v súťaži SABRE Awards 

 

Bratislava, 2.7. 2020 

 

O2 Slovakia získalo prestížne celosvetové PR ocenenie SABRE Awards v kategórii Telekomunikácie 

za kampaň Nebuď pirát, v rámci ktorej operátor poukazuje na nebezpečenstvo používania mobilných 

telefónov za volantom a mladých vodičov zároveň motivuje k ich zodpovednému využívaniu. 

Za kampaňou, ktorá odštartovala v roku 2019 a bolo do nej zaangažovaných mnoho influencerov 

a známych osobností s vplyvom na mladých ľudí, stoja agentúry Elite Solutions, Seesame a Zenith 

Media. 

 

„Sme veľmi radi, že experti na PR ocenili našu kampaň a jej dopady nielen na regionálnej, ale aj na 

celosvetovej úrovni. Znamená to, že našu kampaň si všimli aj v zahraničí, za čo by sme radi 

poďakovali aj agentúram Elite Solutions, Seesame a Zenith Media, ktorí s nami na nej 

spolupracovali. Aj vďaka nim sa podarilo kampaňou zasiahnuť až 60 % mladých vodičov a prispieť 

tak k medziročnému poklesu používania mobilu za volantom. Práve výsledky sú tým, kvôli čomu 

sme sa do takéhoto projektu pustili, aj keď nemôžeme poprieť, že práve takéto ocenenia nám 

dodávajú ešte väčšiu dávku dobrého pocitu,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia. 

 

Ocenenia SABRE Awards, ktoré sa mali tento rok odovzdávať v Paríži, boli zrušené z dôvodu 

pandémie spôsobenej koronavírusom. Vyhlasovanie víťazov prebehlo preto online prostredníctvom 

sociálnych sietí. 

 

 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, 

otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky 

mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko skutočne neobmedzený program na volania a SMS, 

ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. 

Operátor sa teší konštantne najvyššej zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 11 krát za sebou získal titul 

Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším 

zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt.  
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