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OSOBnÉ infOrmÁCiE

vzdelanie
Geodézia, kartografia a kataster

Maturitná skúška - (slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, 
odborové predmety, praktická časť maturity)

Stredná geodetická škola

filip@labanc.sk

Pri vinohradoch 269/F
Bratislava

www.labanc.sk

+421 948 350 222

marke� geek

Vo svete kariéry som sa hľadal dlhšie. Napokon som našiel to čo ma napĺňa a to v čom môžem 
byť skutočne dobrý. Je to marketing. Spojením grafického dizajnu, štúdia psychológie a 
sledovania trendov som získal dokonalý základ k mojej kariére. Osobným záujmom a 
absolvovaním odborných školení som získal dostatok informácií pre úspešný štart. Odvtedy 
sa moja práca stala zároveň mojím hoby. Som veľmi rád, že som dostal množstvo príležitostí 
kde som nazbieral cenné skúsenosti.
V marketingu sa mi páči jeho dynamickosť a rýchlo meniaci sa trend. Veľmi rád skúšam nové 
formy reklamy a vyhodnocujem ich úspešnosť. Mojim kariérnym cieľom je vytvoriť prelomovú 
a úspešnú kampaň, ktorá bude inšpiráciou pre iných marketérov.

záľuby:

Katedra psychológie - všeobecná psychológia

I. stupeň vysokoškolského vzdelania - štátna skúška

Paneurópska vysoká škola

grafi�ý dizajn

prie�um

Onl�e market�g

ideamak�g

�raté�a

certifikáty
2015 - HTML5, CSS3, PHP, JS
2015 - Základy online marketingu
2016 - Copywriting I., II., III. - IT learning
2016 - Programovanie vo SWIFTe - IT learning
2016 - Online marketing - Google digitálna garáž
2017 - Tvorba PPC kampaní I., II., III. - IT learning
2017 - Copywriting - Truniversity
2018 - Reklamy v službe AdWords - Google certifikát



SYNERGIE Slovakia s.r.o.
5/2017 - 4/2018 - marketingový 
        špecialista

Člen leadership tímu spoločnosti - Tvorba marketingovej stratégie - Tvorba 
budgetu pre marketing - Plánovanie a exekúcia kampaní pre B2B a B2C - 
Reportovanie na týždennej a mesačnej báze - Analytika - Sociálne médiá 
(LinkedIn, Facebook, Instagram,..) - Brandbuilding - HR marketing - Grafický 
dizajn (online a offline) - PPC (AdWords, Facebook) - Email marketing 
(Mailchimp) - SEO (analytika, plán, exekúcia) - Editovanie webových stránok 
synergie.sk a hladacipokladov.sk (Wordpress) - písanie a riadenie blogu

Marketingový manažér

DiXiD s.r.o. 1/2015 - do súčasnosti

Konzultačné služby - Nastavenie stratégie - Ideamaking - Copywriting - PPC  
Web administrácia v TYPO3 a Wordpresse - Manažment sociálnych médií - 
SEO - Email marketing - UI & UX - Web analýza - e-commerce - správa blogu

Digital marketing executive

SOCiálne siete

Freelance 10/2016 - do súčasnosti

Tlačové materiály - Webové banery - Vizuál kampaní - Logo dizajn
Grafický dizajnér

ant s.r.o. 10/2016 - 5/2017

AdWords a Sklik PPC - Email marketing - SEO - Správa webu postaveného na 
vlastnom backende - Podpora eventových aktivít - Online kampane - 
Manažovanie kampaní na sociálnych médiách - Analýza cien a konkurencie - 
Produktový marketing - Grafický dizajn

Digital marketingový špecialista

3U s.r.o. - ESMAL 1/2016 - 10/2016 

Plánovanie a manažment marketingovej komunikácie na národnej úrovni so 
zameraním na brandbuilding a produktový marketing - Tvorba a správa 
webových stránok (HTML, CSS, JS) - Grafický dizajn (tlačové a online 
materiály) - Správa sociálnych sietí - iOs vývoj aplikácie - Nákup médií - 
Brandbuilding - Marketingová stratégia pre B2B a samotná exekutíva - 
Marketingová stratégia pre B2C a podpora partnerov predávajúcich 
produkty spoločnosti

Marketingový špecialista

brand�g

seo

�ovácie

analytika

ppc

e-
rce

pracovné skúsenosti

Labanc design s.r.o. 6/2012 - 12/2014

Grafický dizajnér

SECAR, spol. s r.o. 5/2009 - 1/2015

Manažment pre veľké bezpečnostné projekty (OMV, OTP, Slovnaft) - 
Vedúci výjazdovej jednotky (tím 9 ľudí) - Zástupca vedúceho dispečingu 
(tím 15 ľudí) - Detektívna činnosť - Tvorba bezpečnostných plánov a 
plánov záshahu

Dispečer -> Teamleader -> Projectový manažér

odborné znalosti
Anglický jazyk - A2

Adobe Illustrator - pokročilý
Adobe Photoshop - pokročilý
Adobe Indesign - pokročilý
HTML5, CSS3 - pokročilý
Wordpress - mierne pokročilý
Google Analytics - pokročilý
Google AdWords - pokročilý
Typo 3 - pokročilý

Mailchimp - pokročilý
Google Search Console - pokročilý
MS Office - mierne pokročilý
Sharepoint - mierne pokročilý
SEO - mierne pokročilý
SWIFT a Xcode - základy
Javacsript - základy
Mnoho ďalších softvérov

Slovenský jazyk - C2

4/2018 - 1/2019

digmia s.r.o. 2/2019 - do súčasnosti
Marketingový manažér


