Igor Ćutuk
Rad u medijima započeo je 1996. godine kao spiker, novinar i voditelj na osječkome
Gradskom radiju. Od 1998. do 2004. godine bio je akreditirani dopisnik iz Hrvatske za
američki Radio Slobodna Europa (www.rferl.org), a pisao je i za ostale medije. Medijski se
usavršavao na Američkome javnom radiju (www.npr.org) u Washingtonu i Bostonu. Osobita
su mu područja interesa u novinarskome radu bila gospodarstvo i tranzicija, hrvatski jezik u
poslovnoj komunikaciji i bioetika u medijima.
Od 2008. godine zaposlen je u Coca-Coli HBC Hrvatska (www.coca-colahellenic.hr), a od
2011. godine obnaša dužnost rukovoditelja odnosa s javnošću u toj tvrtki. Zadužen je za
vođenje vanjskih komunikacija i odnosa s medijima te s tvrtkinim važnim interesnim
skupinama. Odgovoran je za upravljanje društveno odgovornim projektima i praksama u
skladu sa strateškim odrednicama Skupine Coca-Cola Hellenic, izvješćivanje o održivosti i
utjecaju tvrtkina poslovanja na zajednicu te hrvatsko društvo u cjelini. Ima iskustva i u
kriznome komuniciranju.
Studij novinarstva završio je u Zagrebu, a na Sveučilištu u Zadru završava magistarski studij
novinarstva i odnosa s javnošću. U znanstvenim hrvatskim časopisima Jezik i Liburna ima
nekoliko objavljenih radova. Zapaženo izlaganje o bioetici u medijima imao je 2008. na
Dubrovačkim medijskim danima, 2010. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu izlagao je o
standardnojezičnoj normi u poslovnoj komunikaciji na okruglome stolu Status, korpus i
funkcije standardnoga jezika danas u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu
lingvistiku, a 2014. godine sudjelovao je izlaganjem o jeziku poslovnih časopisa i novinskih
priloga na znanstvenome skupu Jezik medija nekada i sada u organizaciji Filozofskoga
fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću te predstavnik tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska
u Upravnome vijeću Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj i Zajednici za društveno
odgovorno poslovanje Hrvatske gospodarske komore.
Za novinarski rad tijekom mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja te praćenje privatizacije
i stradalnika u istočnoj Hrvatskoj 1999. godine dodijeljena mu je nagrada Mladi autor godine
Gradskoga radija iz Osijeka. Za promicanje hrvatske jezične kulture u poslovnoj komunikaciji
2012. godine časopis Jezik Hrvatskoga filološkog društva dodijelio mu je nagradu Dr. Ivan
Šreter.

