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PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
digital marketing manager, SIEŤ (politická strana)
jún 2014 Vytváranie komunikačnej stratégie v sociálnych médiách s priaznivcami a
oslovovanie potenciálnych budúcich voličov. Koordinácia a zastrešovanie
digitálnych marketingových kampaní pre komunálne voľby 2014. Brainstorming
nových a kreatívnych technológií, ktoré je možné implementovať do politickej
komunikácie

digital content manager, Rádio Anténa
jún 2013 - apríl 2014
Na pozícii Digital Content Manager som sa podieľal na tvorbe reklamy pre klientov
v nových médiách. Zabezpečoval som tvorbu digitálneho obsahu a jej optimalizáciu
pre potreby dnešného mediálneho trhu.
Výsledok: 72% nárast priemernej návštevnosti na sociálnych sieťach a firemnej
webovej stránke bez použitia reklamy.

marketing konzultant, freelancer
september 2012 Ako konzultant, poskytujem klientom odborné znalosti v oblasti celkovej strátégie
pre spoločnosti, vrátane marketingových plánov, obchodných stratégií, postavenie
na trhu a online marketingu. Pri práci na rôznych marketingových projektoch, som
si vytvoril značné znalosti v oblasti marketingu sociálnych médií so zameraním na
vytvorenie spojenia medzi on-line a klasickou formou reklamy.

project manager, Alternative as an Answer
september 2011 - august 2012
Nezisková organizácia, ktorá vznikala s cieľom organizovať semináre a konferencie,
ktoré by poskytovali študentom stredných a vysokých škôl informácie o témach:
ekonomika, sociálne problémy, školstvo. Bol som zodpovedný za celý start-up
organizácie, jej stratégiu, marketing a manažment fungovania.

junior digital specialist, 99% (politická strana)
oktober 2011 - marec 2012
Pracoval som ako Junior Digital Specialist pre jednu z politických strán, ktorá sa
zúčastnila v parlamentných voľbách v roku 2012 v Slovenskej republike. Bol som
zodpovedný za kampaň na sociálnych médiách, špecializujúca sa predovšetkým na
Facebook marketing.
Výsledok: 2. najúspešnejšia strana v zastúpení v online prostredí (21,8%).

sales manager, Svet Kávy
január 2010 - september 2011
Svet Kávy je spoločnosť, ktorá sa zameriava predovšetkým na predaj vysoko
kvalitnej talianskej kávy, kávostrojov a príslušenstva. So znalosťou tohto odvetvia,
som pracoval v oblasti predaja a propagácie výrobkov a služieb s partnermi a
zákazníkmi v oblasti HoReCa (Hotel / Reštaurácia / Kaviareň). Okrem iného som
aktívne vyhľadával nových, potencionálnych partnerov a rozvíjal business plány
našich partnerov v súlade s našimi produktami.

DOBROVOĽNÍCTVO
speaker, Konferencia Mladých Lídrov
september 2013
Konferencia mladých lídrov (KML) organizoval Junior Achievement a ako hlavný
partner Microsoft Slovakia. Stredoškoláci absolvovali program zameraný
na sebapoznanie, rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, prácu
s informáciami a podporu tímovej práce.

event manager & moderator, Alternative as an Answer
október 2011
Pre môj veľký záujem o ekonomické témy, som vždy hľadal príležitosť poskytnúť
ľuďom priestor pre diskusiu. Jednou z oblastí mojej práce v Alternative as an
Answer bol event management, kde som mal možnosť pracovať na
dobrovoľníckych projektoch. V októbri 2011 sme sa rozhodli organizovať
konferenciu na vysoko diskutovanú tému - Credit Crunch. Moja práca na projekte
pozostávala v zabezpečení celej logistiky, propagácie, komunikácie, financovania,
miesta konania, ubytovanie a dopravu. Konferencia sa konala v priestoroch
Ekonomickej univerzity v Bratislave s úspešnou účasťou viac ako 400 osôb zo
Slovenskej a Českej republika a USA.

VZDELANIE
Nexteria Leadership Academy — 2013 Paneurópska Vysoká škola, fakulta Práva — 2010 Gymnázium Metodová 2, Bratislava — 2006-2010

ZRUČNOSTI
jazykové:
anglický jazyk - pokročilý (upper-intermediate)
taliansky jazyk - začiatočník
počítačové:
Microsoft Office (Word, Exel, Powerpoint) - pokročilý
Adobe Photoshop - pokročilý
webdesign - pokročilý
marketing a stratégia:
new media, social media, guerilla marketing, brand development, B2C

ostatné:
event planning, teamwork, moderovanie, politika, fotografovanie

