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René Břečťan 

Kontakt 

Pracovní 
zkušenosti 

INTERIM MANAGEMENT - STRATEGICKÝ MARKETING, KONZULTANT, PORADCE 

Poradenská činnost, řízení projektů                            2012 – NYNÍ 

Poskytování konzultačních strategických služeb v oblasti marketingu, komunikace, strategie 
rozvoje.  

Hlavní klienti/značky/oblasti: COOP, Sprinx Systems, Copy General, Vodárenská a.s.,NUV, 
pharma business, retail, utility, státní správa, FMCG 

Charitativní činnost: místopředseda České asociace pro vzácná onemocnění, reklamní 
kampaň pro pacientskou organizaci Parent Project, aktivní zapojení v projektu RWTTC 

 

OGILVY GROUP ČESKÁ REPUBLIKA 

Managing Director, Mather RMG (rmg:connect, s.r.o.) 2010 – 2012 

Řízení reklamní agentury, která je součástí reklamní skupiny OgilvyGroup. Agentura se 
specializuje na tzv. přímou a integrovanou komunikaci. Odpovědnost za rozvoj a vedení 
agentury a celkové business strategie klientů.  

Hlavní klienti/značky: UniCredit Bank, Xerox, ČEZ, ISUZU, Vodafone, Tchibo/Jihlavanka 

 

Business Director, OgilvyOne, a.s.  2006 – 2010 

Rozvoj aktivit reklamní agentury, specializované na digital a přímou komunikaci. Agentura je 
součástí OgilvyGroup. Odpovědnost za nové projekty, získávání nových klientů a rozvoj 
projektů u stávajících klientů.  

Hlavní klienti/značky:Telefónica O2, RWE, Zentiva, UniCredit Bank, IBM, COOP, Konto Bariéry 

 

Úspěšné projekty  

• Artis Pictus – vytvoření zcela nového charitativně – společenského projektu. Do tohoto projektu je 
zapojena většina výtvarných a uměleckých středních škol v ČR na podporu aktivit Konta Bariéry. 

• Vytvoření a aplikace úspěšné business strategie v oblasti B2B i B2C pro klienty Xerox, UniCredit 
Bank. 

• Vytvoření unikátní koncepce sjednocení spotřebních družstev (Jednota, Konzum) pod jednotnou 
hlavičku COOP, vytvoření a aplikace komunikační strategie. 

 

Ženatý, 2 děti 

řidičský průkaz A, B, C, T 
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PROXIMITY PRAGUE, a. s.    

Account Director   2001 – 2005 

Řízení týmu lidí v BTL reklamní agentuře. Odpovědnost za  realizaci reklamních aktivit a 
kampaní pro klienty agentury.    

Hlavní klienti/značky:  Master Foods, ZČE /ČEZ, TETRA PACK 

 

Úspěšné projekty 

• Vytvoření věrnostního programu pro Master Foods, vytvoření  unikátního věrnostního programu 
pro ZČE, rozvoj projektu Mléko do škol. 

 

COSWELL spol. s r.o., dceřinná společnost Wella AG, Praha  

Marketing Director    1998 – 2001  

Řízení marketingového oddělení  kosmetické společnosti s ročním marketingovým 
rozpočtem 100 mil Kč. Zodpovědnost za vybudování nového oddělení  centrálního 
marketingu, vytvoření  nových procesů , veškerou interní a externí komunikaci společnosti, 
zodpovědnost za profesní vývoj podřízených. Podíl na vytváření firemní strategie a 
zodpovědnost za její aplikaci. 

 

Úspěšné projekty 

• Zvýšení tržního podílu v oblasti barev na vlasy  ze 17% na 30% během dvouletého období 
v segmentu Retail. Vytvoření Trade Marketingu pro podporu obchodních aktivit.  

• Dosažení 42% tržního podílu v řetězcích v oblasti barev na vlasy. 

 

COCA-COLA AMATIL spol. s r.o.,  Praha  

Zástupce ředitele marketingu    1996 – 1998 

Sponsoring & Promotion Manager   1994 – 1996 

Rozvoj a řízení promoční ch a sponzorských aktivit v České republice. Odpovědnost za 
veškerou prezentaci značek  společnosti Coca-Cola na veřejnosti.  

 

OSTATNÍ  PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI, PROJEKTY 

Helix Praha, velkoobchod se sušenými květinami  1993 – 1994 

Zakladatel společnosti s ročním obratem v prvním roce  2,5 mil Kč. Společnost s vlastní 
distribucí. Řízení společnosti ve všech úrovních administrativy, logistiky, účetnictví, financí, 
obchodní a marketingové strategie.  

IMPAC Ltd., Integrated Control System, Dublin, Irsko  1992 – 1993  

Projekty restrukturalizace procesů ve strojírenství v České republice. Zodpovědnost za řízení  
programu v oblasti kontrola kvality, údržba, energohospodářství a komunikace. 

 

Pracovní 
zkušenosti 



CIMA – A Certificate                 1997 

CIMA – marketingový program Českého institutu pro marketing 

AMBEP - Advance Managerial and Business Education Programme       1995 

8 měsíční studijní program v  CMC Čelákovice. Součástí závěrečné zkoušky  MBA programu  

National FFA Organization, P.O. Box 15160, Alexandria, VA, USA           1991 – 1992 

Pracovně-studijní program na Floridě v USA 

Post graduální studium – katedra Půdoznalství,  VŠZ                   1989 – 1991 

Vysoká škola zemědělská, fakulta Agronomická                            1985 – 1989 

 

OSOBNÍ ANGAŽOVANOST – Pro bono aktivity 

• Profesní podíl na rozvoji České asociace pro vzácná onemocnění (místopředseda). 
Budování povědomí o vzácných onemocněních v ČR, www.vzacna-onemocneni.cz, 
www.vzacni.cz  

• Marketingová podpora pacientské rodičovské organizace Parent Project, o.s., 
www.parentproject.cz. Realizace informační kampaně, vč TV spotu  

• Zapojení a organizační spolupráce na projektu RWTTC (Running With Those That Can´t), 
www.rwttc.org.  

Vzdělání 
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