EVROPSKÝ
FORMULÁŘ
ŽIVOTOPISU

OSOBNÍ INFORMACE
Jméno

BCA. TOŠENOVSKÝ MARTIN

Adresa

Náměstí Svobody 1, Frýdek-Místek

Telefon

+420 558 622 202

Fax

+420 558 622 228

E-mail
Národnost
Datum narození

tosenovsky@leemon.cz
Česká
[ 29. 06. 1983 ]

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
• Období (od – do)
• Jméno a adresa
zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo
název odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa
zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo
název odvětví

[ 2008 - současnost]
Leemon Concept, s.r.o., Praha /Frýdek-Místek
Design, Online marketing, Marketingová strategie, Business Ideas,
Business Stategy
CEO
Komunikace s významnými klienty, řízení střední společnosti,
kompletní řešení reklamních a marketingových kampaní
[ 2004 - 2008]
LEEMON grafika&design, Frýdek-Místek
Reklamní a marketingová agentura

• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost
• Období (od – do)
• Jméno a adresa
zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo
název odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

Designer, vedení kreativního týmu
Komunikace se zákazníky, podpora prodeje, web design, obalový design,
kompletní řešení reklamních kampaní
[ 2001 - 2004]
BENNY reklama, Frýdek-Místek
Reklamní agentura
Designer,
Kompletní tvorba image společnosti, kreativní myšlení, samostatnost,
kompletní řešení reklamních kampaní

VZDĚLÁNÍ A KURZY
• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

• Období (od – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

[ 2004 - 2007 ]
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Multimédia a komunikace / Grafický design
BcA.

[ 2001 - 2004 ]
Soukromá střední odborná škola Břeclav s. r. o.
Propagace
Maturita

[ 1998 - 2001 ]
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek
Aranžer
Výuční list

OSOBNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
získané během života či práce,
ale ne nezbytně zakončené
oficiálními certifikáty či diplomy
.

AR Junior – 1. místo v celorepublikové soutěži - počítačová grafika
2001
AR Junior – 3. místo v celorepublikové soutěži - plakát 2001
AR Junior – 3. místo v celorepublikové soutěži - výkladní skříň 2001

IMC Awards – nominovaný za českou republiku do poroty IMC
Awards Europe 2014
Poradce pro město Frýdek-Místek řízení strategie a vedení odborné
skupiny pro vznik nové značky města Frýdek-Místek
Člen specialistů na aktivační marketing v ČR
Člen Unie grafického designu
Člen AKA - Asociace Komunikačních Agentur
Člen Aktivačních agentur AKA
Certificate Marketing & Communication ARTS 2012
Certificate Marketing & Communication ARTS 2013
Certificate Marketing & Communication ARTS 2014
IMC Awards – nominovaný za českou republiku do poroty IMC
Awards Europe 2015

Ocenění městem Frýdek-Místek za reprezentaci v grafickém designu
v celorepublikové soutěží
Ocenění WEBTOP100 v kategorii digitální marketing
Ocenění v soutěží český Direkt & Promo

MATEŘSKÝ JAZYK

[ Český. ]

OSTATNÍ JAZYKY
[ Anglický]
• Čtení

[dobře,]

• Psaní

[dobře, ]

• Mluvený projev

[dobře,]
[ Německý]

• Čtení

[dobře,]

• Psaní

[dobře, ]

• Mluvený projev

[dobře]

SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
Soužití a spolupráce s lidmi;
v multikulturním prostředí; na
pozicích, kde je komunikace
důležitou součástí; a v situacích,
kde je nezbytná týmová
spolupráce (např. kultura a spot),
doma apod.

[ Vedení střední společnosti, týmové porady, řízení divizí, řízení a controling
řízení poboček po ČR, prezentace marketingové komunikace na výběrových
řízeních.
2009-2011
Marketingový manažer Fotbalového klubu Fotbal Frýdek-Místek.
2009-2011
Mediální poradce lídra kandidátky do poslanecké sněmovny, člen volebního
štábu v Moravskoslezském kraji
2008-2011

2011 -2012
Marketingový poradce Moravskoslezského kraje
– Odbor regionálního rozvoje cestovního ruchu.
2012 Mediální a marketingový poradce kandidát na hejtmana
v krajských volbách 2012
2014 Mediální a marketingový poradce kandidát na primátora
za město Ostrava v komunálních volbách.
2015 člen týmu DOV 2020 pro reaktivaci Národní kulturní památky
Dolních Vítkovic, jako komplexního centra pro život, vzdělání
a trávení volného času.
2015 Poradce pro město Frýdek-Místek řízení strategie a vedení odborné
skupiny pro vznik nové značky města Frýdek-Místek

ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
Koordinace a řízení lidí, projektů,
rozpočtů; v práci, dobrovolné
činnosti (např. kultura a sport),
doma apod.

[ Vedení střední společnosti, řízení divizí, řízení dlouhodobých a krátkodobých
projektů. Organizace a strategie eventových kampaní.
Řízení financí marketingových kampaní.
Řízení marketingového plánu Fotbalu Frýdek-Místek.
Mediální poradce lídra kandidátky do poslanecké sněmovny,
člen volebního štábu v Moravskoslezském kraji.
Řízení mediální, eventové kampaně.
Příprava lídra na televizní prezentace a mediální výstupy
Poradenství v marketingové komunikaci týmu lidí v odboru regionálního
rozvoje a cestovního ruchu v Moravskoslezkém kraji, v rámci propagace kraje .
]

TECHNICKÉ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI

[ Počítačové znalosti, Office, Outlook, Corel Draw, Adobe InDesign,
Kresba, Modelování, Aranžování, fotografování. ]

Výpočetní technika, speciální
přístroje, nástroje apod.

UMĚLECKÉ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI

[MODERNÍ UMĚLECKÉ TECHNOLOGIE, DESIGN INTERIÉRU, ARCHITEKTURA,
KRESBA, UMĚNÍ, ]

Hudba, literatura, výtvarné
umění, atd.

OSTATNÍ SCHOPNOSTI

[ FREE RUNNING, HIKING, ]

A DOVEDNOSTI
Jiné, výše neuvedené schopnosti
a dovednosti

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y)
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

skupiny B
[
VÝZNAMNÉ REFERENCE

COOP TUTY
COOP TIP
Česká asociace stolního tenisu
Český olympijský výbor
Česká sportovní a.s.
DYMOS
Naturprodukt CZ
Novell Praha
LACALUT
Doliva
Owens Corning ČR, USA
Philips
Primus Laundry
Ridera a.s.
Metrostav
Ministerstvo životního prostředí
Miele
Moravskoslezský kraj
Eurest
Unilever
SOMA engineering
Soudal
Stachema]

