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Hallottál már ezekről? 
Érdekel a nagyvállalatok, a média és a politika világa?  

Szeretnél szervezetek, vállalatok és vállalatvezetők,   
vagy éppen politikai szereplők imázsán dolgozni?  

Akkor gyere és kopogtass be hozzánk! 

Mi a Grey Eminence-nél lobbizással, kormányzati 
és közkapcsolatokkal, stratégiai kommuni-
kációval, személyi és nagyvállalati PR-ral 
foglalkozó tanácsadók vagyunk. Illetve többek 
annál: afféle szürke eminenciások, akik a 
háttérből mozgatják a szálakat. Ha szeretnél Te is 
közénk tartozni, küldj nekünk egy fényképes 
önéletrajzot és gyere el hozzánk egy személyes 
beszélgetésre! 

a.nemeth@greyeminence.hu 

Grey Eminence Strategic Relations 
Révay10 Irodaház 

H-1065 Budapest, Révay u. 10. 
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François Leclerc du Tremblay de Maffliers,
felvett szerzetesi nevén Père Joseph, azaz
József atya francia nemes, Mafflier bárója,
majd kapucinus szerzetes, tanácsadó és
diplomata. IV. Henrik halála után Richelieu
bíboros főminiszter kabinetirodájának
vezetője, a hivatalos sajtó irányítója, a
bíboros legbizalmasabb tanácsadója és
hírszerzője.

József atya titkos tanácsadói tevékeny-
ségének részleteit ma sem ismerjük
pontosan, az azonban bizonyos, hogy
döntően meghatározta Franciaország
törekvését a harmincéves háborúban.
Csendes háttérmunkájának eredményei
kimutathatók a halála után 10 évvel
megkötött vesztfáliai békeszerződésben
lefektetett nemzetközi jogi alapelvekben is.

Átfogó tanácsadói tevékenységéből eredő
hatalma ellenére személyét sohasem tolta
előtérbe. Richelieu, a „vörös eminenciás”
pompája mellett, ő a kámzsája mögé
rejtőzött, egyszerű megjelenésével jelen-
téktelennek mutatta magát. Szürkének.
József atya volt a L’Éminence grise, a
„szürke eminenciás”, aki mindig a háttérben
maradt, és onnan támogatta a főminisztert.
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A vezetői döntések tanácsadói
támogatása vonatkozásában mi
nem a kívülről jövő megoldásokban
hiszünk. Azt valljuk, hogy a hatékony
és eredményes tanácsadáshoz a
megfigyelésen és a megértésen
keresztül vezet az út, ehhez pedig
„jelen kell lenni” az adott szervezet
életében. A tanácsadónak ismernie
kell a belső viszonyokat, a vezetőt
érintő döntési pontok hátterét, az őt
terhelő problémákat, valamint a
személyes érdekeit és ambícióit.
Ezáltal vagyunk képesek reálisan
felmérni a képviselhető ügyeket,
gazdasági és politikai pozíciókat.

Hitvallásunk



Ezen elvek mentén olyan exkluzív szolgál-
tatást nyújtó, egyedi megközelítéssel és
speciális módszerekkel dolgozó privát
tanácsadó cég vagyunk, amely – névadójához
hűen – partnerei legbizalmasabb tanácsadója.
Tevékenységünk a vállalati viszonyok, vala-
mint a társadalom, a média és politika
összefüggéseinek megértésén alapul, és
kiterjed a public relations (PR), a public affairs
(PA), valamint a personal positioning (PP -
személyi pozícionálás) területeire.

Mindezek alapján mit nyújtunk? Újfajta
tanácsadói megközelítést, amellyel mindig
egy lépéssel előrébb járunk. Tanácsainkkal és
megoldásainkkal pedig valódi értéket teremtő
támogatást nyújtunk.

Tevékenységünk



Németh Ákos Lehel elektronikus és írott sajtó szakos
újságíróként szerzett végzettséget, majd politológia
szakos tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán fejezte be. Az egyetemi évek mellett kiegészítő
tanulmányokat folytatott az ország egyik legismertebb
jogi és politikatudományi szakkollégiumában, a Bibó
István Szakkollégiumban.

Jelenleg a Grey Eminence Tanácsadó Kft. Igazgatója és
PA vezetője. Korábban az ország egyik piacvezető
stratégiai kommunikációs ügynökségének PR és PA
tanácsadója, valamint az egyik vezető kormányzati és
közkapcsolatok tanácsadó cég vezető tanácsadója volt.
Ezt megelőzően a Magyar Tudományos Akadémia két
kutatóközpontjában (Politikai Diskurzuskutató Központ;
Politikai Kommunikáció Kutatóközpont) tudományos
műhelymunkák, illetve kutatások résztvevője.

Releváns tapasztalatokkal rendelkezik a nagyvállalati
lobbi tevékenység támogatásában, a városimázs-
fejlesztésben, valamint a helyi- és országos politikai
döntéshozók pozícionálásában, személyi imázsuk és
márkájuk felépítésében.

PA vezetőnk



Adorján Éva 2004 óta tevékenykedik PR-
kommunikációs szakemberként. Tanulmányait
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi
karán végezte. 2006-ban a Pécsi Egyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési
karán közigazgatási kommunikátorként is
végzettséget szerzett.

Szakmai pályája során tevékenykedett az
állam- és közigazgatás, a civil-, és a verseny-
szféra területén is. Független szakértőként
állami és vállalati vezetők kommunikációját
professzionális protokoll- és kommunikációs
tanácsadással, gyakorlatorientált kommuniká-
ciós tréningekkel támogatja. Life- és business
coachként segíti a szervezetfejlesztés- és a
vezetői döntés folyamatait.

PR vezetőnk



Public Affairs – Kormányzati és közkapcsolatok

Kapcsolati háló készítése, lobbitérkép kialakítása; döntéshozói kapcsolatépítés;
találkozószervezés; kontaktprogramok tervezése és szervezése; ágazati
koalícióépítés és érdekegyeztetés támogatása; közösségi kapcsolatok tervezése
és szervezése; ügy és érdekképviselet támogatása; érintett menedzsment; issue
management (közérdekű ügyek kezelése); témafigyelés és információ-
menedzsment; vállalati pozícionálás; PA stratégia kialakítása; PA-specifikus
médiamenedzsment; PA és PR program harmonizáció; vállalati és intézményi
válságkezelés; jogalkotási monitoring és kodifikációs lobbi; CSR stratégia
elkészítése és aktivitások generálása; CSR menedzsment; köz- és szakpolitikai
tanácsadás; belpolitikai elemzések készítése; ágazati-, szak- és közpolitikai
elemzések készítése.

PA szolgáltatásaink



PR szolgáltatásaink

Public Relations – kommunikációszervezés, hírnévmenedzsment

Vállalati, intézményi és személyi imázsépítés; reputáció menedzsment;
teljeskörű médiamenedzsment; médiakapcsolatok szervezése és
bővítése; médiakampányok szervezése; média-megjelenések generálása;
kríziskommunikáció; kampánykommunikáció; fogyasztói kommunikáció;
sajtófigyelés; kommunikáció-, napirend- és médiaelemzések készítése;
középtávú kommunikációs tervek és hosszú távú stratégiák készítése;
beszédírás; szponzorációs tanácsadás; sajtótájékoztatók és egyéb PA és
PR tevékenységet támogató helyi-, vagy országos események,
rendezvények, megjelenések, aktivitások tervezése és szervezése.



PP szolgáltatásaink

Personal Positioning –
személyi pozícionálás

Személyi pozicionálás tanácsadói
támogatása; pozícionálási stratégia
kialakítása; Ontology Personal Map
kialakítása; pozíciót támogató
kommunikációs tanácsadás; veze-
tői business coaching és life co-
aching; mediáció; pozícionálás
fókuszú motivációs és kommuni-
kációs tréningek.



A rendkívül szoros kapcsolaton és bizalmi viszonyon alapuló tanácsadó-ügyfél együttműködésben
hiszünk, tevékenységünk pedig rendszerint túlmutat a klasszikus értelemben vett tanácsadáson. Ilyen
értelemben nem szolgáltatásokat, hanem egyedi megoldásokat nyújtunk. Munkánk során nem
sablonokat, hanem testre szabott megoldásokat használunk.

Tevékenységünkre való tekintettel ügyfélkapcsolatainkat bizalmasan kezeljük. Szakmai tapasztalataink
ugyanakkor kiterjednek az energiaipar, hadiipar, dohányipar, távközlés, informatika, pénzügy, logisztika,
egészségügy, gyógyszeripar, felsőoktatás, rendészet, sport, turisztika, területfejlesztés, agrárgazdaság,
az állami és önkormányzati igazgatás, valamint a non-profit szektorra. Tapasztalattal rendelkezünk a
vállalatvezetői, valamint a helyi és országos politikai döntéshozói pozícionálásban, imázs építésben és
stratégiai tanácsadói támogatásban.

Konkrét referenciáinkat kérésére munkatársunk prezentálja Önnek!

Módszereink és tapasztalataink



Németh Ákos Lehel – igazgató, PA vezető
Telefon: +36 20 770 71 51
Mail: a.nemeth@greyeminence.hu

Adorján Éva – PR vezető
Telefon: +36 30 510 5133
Mail: e.adorjan@greyeminence.hu

Nagyházi Nóra - vezető tanácsadó
Telefon: +36 30 436 15 57
Mail: n.nagyhazi@greyeminence.hu

Iroda: Révay10 Irodaház
H-1065 Budapest, Révay u. 10.
Telefon: +36 (1) 474 8700
Mail: info@greyeminence.hu
Web: greyeminence.hu
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