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Horváth Magyary Voljč Nóra pályafutását különböző vezető magyar és nemzetközi kommunikációs ügy-
nökségeknél kezdte, 6 éven át a The Coca-Cola Company magyarországi közkapcsolati és kommunikációs 
igazgatójaként folytatta, jelenleg 20 éve a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója. 2017-ben 
és 2018-ban a Marketing & Média az ország Legsikeresebb Marketing Vezetőjének választotta, a Forbes 
magazin pedig az 50 Legbefolyásosabb Női Gazdasági Szereplő közé sorolta. 

Évek óta az EFFIE díj, az 50 Tehetséges magyar fiatal és az 50 Legbefolyásosabb média személyiség zsű-
rijének tagja. Ezen utóbbi listának 6 évig és a 20 Kreatív magyar nő összeállításnak is díjazottja. 
Többek között 1 platina, 2 arany, 8 bronz és 3 ezüst EFFIE, 1 Kreatív B2B Golden és különdíj, 1 Kreatív Prizma 
arany, 1 IPRA Golden World Award, 1 International Digital Echo Award, 1 International Summit Marketing 
Effectiveness, és 1 Sándor Imre PR fődíj birtokosa. 

Konferenciák, illetve hazai egyetemek rendszeres vendégelőadója. Cégcsoportján belül és azon túl is fiatal 
szakemberek mentora, amelyhez 2017-ben megjelent „PR esetek haladóktól” című könyve is hozzájárul.

„Több éve mentorálok olyan programokban, mint a Tehetséges magyar fiatalok (La Femme), a Tehet-
séges Hátrányos Helyzetű Fiatalok (Polgár Alapítvány), a Jövő női vezetői (Effemenine), a HBLF men-
torprogram, továbbá munkáltatóm leendő felsővezetői mellett is (Magyarország második legnagyobb 
pénzintézete, a belga KBC csoporthoz tartozó K&H Bank). 
A fiatalok mentorálása több szempontból is értékes tapasztalat: nagy öröm számomra látni azt, hogyan 
találják meg a fiatalok egy-egy problémára saját, egyéni megoldásaikat, miképp mérlegelik a lehetséges 
opciókat, hogyan jutnak el egyedül a konklúzióig, amikor döntéseket kell hozniuk, és összességében 
hogyan fejlődnek saját szerepkörükben addig, hogy képesek legyenek még magasabb célok elérésére. 
A mentorálás ugyanakkor segít abban, hogy egy új, fiatal szemszögből lássak egy adott helyzetet, ösz-
szegezzem saját tapasztalataimat, és megválaszoljam saját kérdéseimet a jövőre nézve. Mindig bízom 
abban, hogy legalább annyit adhatok a fiatal mentoráltaknak, amennyit én kapok tőlük.”
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Vezetői tapasztalat 26 év kommunikációs igazgatói tapasztalat

Szakterület / Kompetencia Kommunikáció, reklám, Kultúraváltás, Leadership, 
Marketing, Projektmenedzsment, Válságmenedzsment


