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Minulost

2011 - 2014

2012 - 2015

2014 - 2016

2013-2016

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

O MNĚ
Zlín

listopad 2013 - červen 2016
SEO, Copywriting, Facebook, interní komunikace

Do firmy Weboo jsem nastoupila při studiu a byla jsem 4. člen týmu.
Weboo se věnovalo programování a z oblasti online marketingu
především SEO, které bylo ostatním členům firmy nejbližší. S mým
příchodem se rozšířilo portfolio nabízených služeb také o sociální sítě.
• Psaní článků s ohledem na SEO (titulky, snippet, klíčová slova,
alt obrázků a další)
• Onpage SEO u klientů
• Facebook komunikace
• interní komunikace ve firmě
• back office

50% SEO

25% Facebook

25% Marketing

Zlín

červenec 2016 - září 2018

Marketing leader
Z malé firmy Weboo pomalu vyrostla online agentura. Měla jsem pod
sebou 5 stálých zaměstnanců a občasné stážisty či brigádníky. Našim
cílem bylo pokrýt veškeré online marketingové kanály pro naše klienty.
Měla jsem na starosti především řízení projektů, komunikaci s klienty,
konzultace a sociální sítě.
• SPEDOS - vedení projektu, do kterého zasahoval konzultant
Jan Kvasnička (UX), programátoři, grafik, Pavel Ungr (SEO), klient a
agentura
• Sociální sítě pro Noventis - Facebook a Instagram se
zaměřením na zdravý životní styl, doplňky stravy
• brand Exotic Herbs - korporátní identita, e-shop s napojeným
magazínem, herbářem s napojením na zahraniční trhy (projekt není
dokončen)
50% sociální sítě

2016 - 2018

50% vedení projektů

Jsem extrovertka, která věří, že všechno
jde, když se chce. Nebojím se výzev a
chci, aby moje práce byla vidět. Jsem
nejšťastnější, když mám plný diář a
spoustu úkolů - a nejspokojenější, když
si je můžu postupně odškrtávat. Než jdu
spát, tak projíždím všechna InstaStories
společně s Facebook feedem a
přemýšlím, která kolorizace fotek teď
víc frčí. Vždy jsem ráda vyčnívala z
davu, přestože nejsem růstově příliš
vysoká. Nemám ráda sezení na zadku,
a proto jsem vždy měla spoustu aktivit.
Mám za sebou 5 let v online marketingové
agentuře, kde jsem nastupovala jako
čtvrtý člen. Postupně jsme vyrostli do
agentury s osmnácti členy a já jsem
měla na starosti marketingové oddělení.
Nejvíc mě motivovalo vidět, že vše má
smysl a roste to společně se mnou.
Při své práci chci vidět posun, a
právě proto mi nejvíc k srdci přirostl
online marketing a eventy - jedno je
měřitelné čísly, druhé pomocí emocí.

čeština
rodilý mluvčí
angličtina
slovem i písmem

MOJE SPECIALIZACE

„Nikdy nevíš, co
SEO

UX

Facebook
Instagram

Grafika

Vedení lidí
a projektů

dokážeš, dokud to
nezkusíš. “

PROJEKTY

PŘI PRÁCI UMÍM VYUŽÍT
Adobe Photoshop
80

Organizování eventů

Adobe InDesign

• 2014 - 2016 - realizace vánočních večírků
• 2016 - manažerka projektu Mixer (předchůdce Zlin Design
Weeku)
• 2014 - 2015 - manažerka produkce neziskového projektu
Fashion show Dotek
• 2014 - manažerka produkce na Univerzitního plesu UTB
• 2012 - člen produkčního týmu Miss Academia 2012
• 2010 - Zastřešování Maturitního plesu

75
Adobe Lightroom
80
Google Analytics
85
Google Tag Manager
75
Business manager a správce reklam
95
Data studio
75
HTML

Další projekty

80

V průběhu mého studia i při práci jsem realizovala další zajímavé
projekty. Vybírám ty zajímavé:
• 2018 - Tvorba corporate identity a nového webu pro AZTEKA
s.r.o. (projekt není dokončen)
• 2018 - Komunikace pro ostravskou pobočku CrossCafe na
Facebooku
• 2014 - Web + komunikace pro charitativní projekt Lukášovy
hračky
• 2013 - Stáž pro mladé ve společnosti Avex Computer Systems

VZDĚLÁNÍ
Marketingové komunikace
Získán titul Mgr. / FMK UTB
Diplomová práce na téma: Online
strategie módního e-shopu
2014-2016
Ekonomika podnikání v obchodě
a službách
Získán titul Bc. / OPF SLU
Bakalářská práce na téma: Optimalizace
webu btci.cz podle UX
2012-2015

CERTIFIKÁTY

Marketingové komunikace
Získán titul Bc. / FMK UTB

Digisemestr
úspěšný absolvent

Digitální garáž
úspěšný absolvent

Talent MK
za komunikační strategii
pro Valašský šenk

Bakalářská práce na téma: Analýza
marketingového komunikačního mixu
zvolené firmy
2011-2014

VÁŠNĚ A ZÁLIBY
MÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
LinkedIn: mariegreplova
Cestování

Vaření, pečení

DIY

Krasopísmo

Hudba

Instagram: majkagreplova

