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SHRNUTÍ
Zkušený manažer v oblasti marketingu a obchodu s praxí ve státní správě a soutěžení
dle zákona 134/2016 Sb. Schopnost zpracovat a realizovat efektivní strategické
marketingové plány včetně vyjednávání obchodních podmínek jak v českém, tak
mezinárodním prostředí, nákup a hodnocení efektivity.
Viktor Maršíček
Adresa:
V Hůrkách 2090/25, Praha 5,
158 00
Email:
viktor.marsicek@gmail.com
Tel: 608 845 867
Státní příslušnost:
Česká republika

MANAGER MARKETINGU, ČESKÉ DRÁHY - 2015 - 2017
soutěžení zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, strategické plánování marketingové komunikace, sestavování rozpočtů.
Vyjednávání obchodních podmínek pro nákup kompletního media mixu – TV, rádio,
tisk, outdoor, on-line. Správa online kampaní a AdWords, Sklik, Etarget,
vyhodnocování a optimalizace v Google Analytics.
MANAGER MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ A KLIENTSKÉHO SERVISU, LIFE
COM - 2010 - 2015
řízení týmu, vytváření marketingové strategie pro klienty, kompletní media mix (TV,
tisk, outdoor, rádio, internet). Tvorba kreativních konceptů a idejí pro komunikaci.
Vyjednávání nákupních podmínek v médiích, komunikace s klienty a prezentace.
Školení nových zaměstnanců.
ŘEDITEL POBOČKY CHINA CONSULTING PRAHA - 2004 - 2010
Reprezentace pobočky v Praze, akvizice nových klientů se zájmem o prezentaci,
zakázkovou výrobu, import, export do Číny. Aktivní akvizice nových klientů,
prezentace služeb firmy. Řízení vztahů s klienty a jejich doprovod na mise do Číny.
Pro vybrané klienty zajištění outsourcingu včetně logistiky a celních procedur.
MEDIA MANAGER, VODAFONE/OSKAR - 2000 - 2004
koordinace mediálního plánování s interními produktovými teamy, zadávání
reklamních kampaní agenturám, agenturní tendry, vyjednávání dlouhodobých
reklamních kontraktů se všemi médii, sponzoringové smlouvy.
SENIOR MEDIA PLANNER, PUBLICIS/OPTIMEDIA – OMD CZECH, 1994 - 2000
vedení týmu zajišťujícího plánování a nákup médií pro nadnárodní klienty L’Oréal, SC
Johnson, Hewlett Packard, Thomson Multimedia a další, příprava prezentací do tendrů
a jejich prezentac. Koordinace reklamních aktivit lokálních poboček klientů s centrálou
v Londýně, školení a implementace nových mediálních nástrojů v rámci české
pobočky.
VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ
Odborný člen hodnotitelské komise při veřejných zakázkách na služby v oblasti
komunikace.
Certifikovaný Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR.
Proškolený na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
SPŠ strojní, Belgická 29, Praha 2, 120 00, maturita.
V současné době studuji VŠ.
Projektový management, finance pro nefinanční manažery, tvorba kreativní
prezentace firmy, rozvoj značek.
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JAZYKOVÁ VYBAVENOST:
Čeština – mateřský jazyk
Angličtina – komunikativní znalost
Ruština - komunikativní znalost
Slovenština – velmi dobrá znalost

