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Vysoké u$ení technické v 
Brn!

2005
titul _ ing. // Management  

a %ízení podniku

Lektor dal"ího vzd!lávání
vzd!lávací program akreditovan& M'MT 

2014

top

working on it  
(hard)

(On-line) marketing
WordPress

copywriting CZ, DE
$e"tina. n!m$ina

a tím to nekon$í

angli$tina
Adobe InDesign

Machine learning
Phyton

focení, va%ení
a spousta dal"ích

Head Of Marketing
Tutor s.r.o. (part of EDUA Group)

_vytvo%il jsem novou podobu 
zna$ky 
web, brand manuál, tone of voice,  
art-directing, copywriting
_zlep"il jsem konverzní pom!r 
webu a v&konnost reklamy
_zavedl jsem nové nástroje
projektové %ízení, komunikace, analytika 
a reporting
_vytvo%il jsem content strategii 
_p%ivedl jsem zna$ku do dal"ích 
marketingov&ch kanál(
_u"et%il jsem zna$ce %ádov! 
statisíce 
_vedl jsem t&m 4 lidí

_vytvo%il a spravoval jsem 
desítky  kreativních kampaní 
(on-line i off-line) pro $esk& a slovensk& 
trh 
_plánoval jsem a provád!l 
nákup médií 
v$etn! tvorby rozpo$t( a zodpov!dnosti 
za jejich pln!ní
_spravoval jsem CZ a SK weby
_plánoval a koordinoval jsem 
akce 
pro více jak 3 000 ú$astník(

On-line marketing CZ & SK 
E&S Investments Czech Republic

_vytvo%il jsem 3 nové webové 
projekty  
pro $esk& a slovensk& trh, které byly do 
t%í m!síc( ziskové 
_projekt nového hlavního webu  
projekt management, UX, art-directing, 
copywriting
_vytvo%il jsem komunika$ní 
manuál zna$ky

 Brand mana#er 
 Mindsoft s.r.o.

 Creative copywriter
 H1.cz

_napsal nespo$et PR $lánk( s 
pozitivním dopadem na prodej 
_otextoval jsem desítky 
e-shop(
_sestavoval jsem anal&zy 
klí$ov&ch slov 
_staral jsem se o n!meck& a 
$esk& copywriting
_spolupracoval jsem na PPC 
kampaních linkbuldingu a dal"ích 
formách on-line marketingu

2016 2015 201420172018

Chief Marketing Officer
EDUA Group, s.r.o.

_úsp!"n! jsem s t&mem dokon$il 
rebrand t%í zna$ek v portfoliu  
EDUA Group a zapo$al dal"í dva 
_vyto%il jsem obsahovou strategii  
pro 2 zna$ky v portfoliu
_dosáhli jsme v&razn&ch úspor
p%i stejné $i lep"í v&konností kampaní 
_vylep"ili jsme rozlo#ení 
komunika$ních kanál(
_vytvo%ili jsme jednotn& PR a 
komunika$ní koncept pro celou 
skupinu  
_díky princip(m agilního %ízení jsme 
za$ali m!nit mnoho dodavatelsko-
odb!ratelsk&ch proces( 
_ úsp!"n! jsme zaintegrovali v"echny 
akvizice do portfolia EDUA Group   
_vedl jsem t&m 7 lidí

_byl jsem zodpov!dn& za v"echny 
tituly CNC (v$etn! kooperace s 
redakcemi, odd!lením inzerce, online 
odd!lením)
_za$al jsem s p%ípravou revize 
strategie, dlouhodob&ch i 
krátkodob&ch plán(
_ dohlí#el jsem nad dodr#ováním 
strategie a rozvojem brand( CNC, 
v$etn! slu#eb, a to online i offline 
_ vedl jsem t&mu 11 brand mana#er(: 
_zodpovídal jsem za brand BLESK a 
jeho komer$ní aktivity

Interim Brand Teamleader
Czech News Center a.s.
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