PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI (VÝBĚR)

MATĚJ ČIČÁK

01/2018
→dosud

OSVČ

10/2017
→04/2018

Marketing, web & technical manager | SimpleRestart.cz

02/2016
→12/2017

Brand manager | STUDENT AGENCY k.s.

11/2014
→11/2015

Product Manager | Vykupto s.r.o.

09/2014
→11/2015

Feed Admin | Vykupto s.r.o.

09/2013
→10/2014

Fact-checker & Copywriter | Vykupto s.r.o.

04/2011
→11/2015

Externí redaktor odborných on-line magazínů | Mladá fronta a.s.

marketing, social media & IT

O MNĚ
Mám rád dobré jídlo, hudbu
a filmy. To vše nejraději s mými
přáteli. Neznám nudu.
Snažím se sbírat zkušenosti
napříč projekty a obory, abych
získal širší přehled, který můžu
zúročit v dalších výzvách.
Řadu let jsou mým největším
koníčkem moderních technologie
a vlastně cokoliv kolem IT. Věřím,
že tento přesah je pro mne v marketingu výraznou výhodou, díky
které umím přinést další úhel
pohledu na každý problém.

KONTAKT
+420 776 101 789
mail@matejcicak.cz
www.matejcicak.cz

instagram.com/matej.cicak

ZNALOSTI/DOVEDNOSTI
kreativní psaní
český pravopis
sociální sítě
SEO
Google Analytics
G. Tag Manager
G. Search Console
HTML/CSS
E-mail marketing
FB Power Editor
Wordpress
Microsoft Office
Adobe Photoshop
Adobe InDesign

100%
100%
90%
80%
80%

90%
80%
60%
90%
80%
60%
50%

JAZYKOVÁ VYBAVENOST
čeština: rodilý mluvčí
angličtina: středně pokročilý
němčina: základní znalost

Náplň práce: vedení a správa veškerých marketingových aktivit značky RegioJet;
příprava a exekuce marketingových kampaní – od návrhu kreativy až po nasazení; vedení a správa marketingového rozpočtu, celkové nastavení a správa Google
Analytics a Google Tag Manageru na webech regiojet.cz/sk/com/de/at.
Náplň práce: správa nabídek, testování a výběr vhodných produktů do portfolia portálu, tvorba produktového plánu se sezónním zacílením, analýza prodeje
Náplň práce: definice vizí projektu, definice priorit a stanovení pořadí vývoje funkcionalit; tvorba technické dokumentace pro IT oddělení partnerských firem zapojených
do projektu, kontrola jejich feedu a nahrávání produktů do systému Vykupto Katalog
Náplň práce: kontrola faktických údajů, znění a relevantnost obsahu smluv; tvorba a
kontrola gramatické správnosti textů slevových akcí
Náplň práce: tvorba odborných článků pro technologické magazíny Živě.cz
a MobilMania.cz a zpravodajský server E15.cz

06/2017
→dosud
03/2017
→06/2017

FilmovéLéto.cz | vlastní projekt

02/2016
→04/2016

Rebranding autbusové dopravy | STUDENT AGENCY k.s.

12/2015

NajdiPoštu.cz | vlastní projekt

09/2014
→11/2015

Vykupto Katalog| Vykupto s.r.o.

10/2013
→dosud
09/2013
→11/2015

OpiláOpice.cz | vlastní projekt

70%
70%

Náplň práce: tvorba a optimalizace webu s ohledem na výkon a rychlost načítání, nastavení Wordpressu a potřebných pluginů, úpravy kódu; nasazení a správa GTM a webové analytiky (Google Analytics, Facebook Pixel, heatmapy); vymýšlení kreativy, kreativní psaní - vymýšlení textů na web a do bannerů; PPC – FB, Adwords, Linkedin.

PROJEKTY (VÝBĚR)

linkedin.com/in/matejcicak
facebook.com/matejcicak

Náplň práce: konzultační činost v oblasti marketingu, sociálních sítí, výboje webových
prezentací a informačních technologií

O projektu: portál se souhrným programem všech letních kin v Brně

RegioJet Music Fest | STUDENT AGENCY k.s.

O projektu & náplň práce: první ročník hudebního festivalu – organizace marketingu,
vedení a správa marketingového rozpočtu, tvorba a aktualizace webu regiojetfest.cz
O projektu & náplň práce: změna brandu autobusové dopravy ze STUDENT AGENCY na
RegioJet – organizace veškerých marketingových aktivit spojených se změnou brandu,
úprava firemních materiálů, vymýšlení a použití nového vizuálního stylu, komunikace s
externí grafickou společností, načasování změny k určitému datu
O projektu: vizualizace poboček různých přepravních služeb na mapě
O projektu & náplň práce: platforma pro hromadné nahrávání slevových akcí
do systému slevového portálu – vedení vývoje projektu po technologické stránce
O projektu: internetový magazín se zábavným obsahem

Vykupto Marketplace| Vykupto s.r.o.

O projektu & náplň práce: platforma určená k tvorbě nízkonákladových slevových akcí
– vedení vývoje projektu po technologické stránce

VZDĚLÁNÍ A ŠKOLENÍ
05/2017
08/2016
07/2016

Chytrá marketingová strategie | Seduo.cz
Digitální garáž | Google
Google Analytics | Medio Akademie

03/2016

Google Analytics I | Dobrý web

07/2014

Understanding Media by Understanding Google| Coursera.org

09/2004
→06/2008

Informační technologie | VOŠ a SPŠ Šumperk
Zaměření oboru: správce sítě

Kompletní verze CV je dostupná na www.matejcicak.cz/cv

