Životopis – Petr Doupal
Kreativní projektový manažer a marketingový specialista
Titul, jméno a příjmení:
Rok a místo narození:
Trvalé bydliště
Telefon:
E-mail:

Ing. Petr Doupal
1986, Opava, Česká republika
Praha, Česká republika
(+420) 724 293 276
petr@doupal.cz

VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola ekonomická ● Praha ● 09/2006 - 02/2013
Magisterský titul Ing.

Obor: Podnikové informační systémy a technologie
Vedlejší obor: Marketing a média

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Obor marketingu
Social Media Manager pro Hyundai CZ a ŠKODA Motorsport ●
Autentic Media, Prague, CZ ● 05/2020 - present
Jako manažer mám na starost všechny sociální sítě (FB, IG, TW, LI, TikTok) a
publikuji přes 300 kusů obsahu měsíčně. Součástí práce je celková marketingová a
obsahová strategie, kreativní i technická výroba postů, community management, reklamy,
analytika, reporting, a vymýšlení dedikovaných aktivačních kampaní. Jsem v denním
kontaktu s marketingovým manažerem CZ a ŠKODA Motorsport.

Marketing/Communications Manager v globálním e-commerce ●
Automobilist s.r.o., Praha ● 01/2019 - 12/2019
Automobilist vytváří unikátní automobilová umělecká díla a designové plakáty zachycující
např. Lewise Hamiltona nebo Michaela Schumachera. Mar/Comms Manager má na starosti
marketingovou, obsahovou, brandovou a reklamní strategii a veškerou B2C
komunikaci: web (e-shop), magazín, sociální média, reklamy, newslettery, média a PR,
influencery, retailery, zákaznický servis. To zahrnuje přicházení se všemi vstupy pro všechny
kreativy (nápady, copywriting, vizuální řešení), rozpočtování, reporting, analýzy. Důvod
ukončení: pracovní podmínky, odešel celý tým.

Project manager pro ŠKODA AUTO, Pepsi, Staropramen, Vodafone… ●
Etnetera Motion s.r.o., Praha ● 01/2016 - 02/2019
Projektový manažer, digital specialist, producent, konzultant, analytik, idea maker
v kreativní digitální agentuře
Typový projekt: €10-100K obsahový web, €5-10K hero video online kampaně, €2-10K
online kampaň, €2K event aktivace, €5-20K video prezentace pro vrcholný management
Klienti: ŠKODA AUTO (vč. práce pro členy představenstva), PEPSICO (Lipton, Pepsi, Rockstar,
Toma), Molson Coors (Staropramen, Cool, Sládkova limonáda, Ostravar, Stella Artois, Corona,Carling),
Vodafone, NIVEA, Eucerin, Lukana, Tchibo (Mazagrande), Stock (Captain Morgan, Božkov, Amundsen).

Digital PR Account ● PRAM Consulting s.r.o., Praha ● 12/2014 - 04/2016
PR a online marketing profesionál se zaměřením na digital media v TV a IT sektoru
Ocenění: 3x shortlist České ceny za PR, 1x stříbrná medaile.
Klíčová slova: strategická komunikace, media relations, public relations, press office, media
monitoring, analytika, social media, vytváření webů, reklama, publikace, copywriting.
Klienti: FilmBox (SPI), Astra (SES), Skylink (M7 Group), Philips TV (TP Vision), Veeam, Lasvit, …
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Project Manager ● Bistro Agency s.r.o., Praha ● 05-07/2014
Projektový manažer (account) v kreativní agentuře (nyní v Dentsu Aegis Network)
Klíčová slova: digital media, on-line a social marketing, kampaně, weby, microsites, ecommerce portály, user experience, web design, corporate design, bannery, vizuály.
Klienti: Olympus, Rockaway, Sazka, Google, Heureka, Sunar, 4Pure, Koloniál, …

Tvůrce online obsahu pro Mercedes ● WDF s.r.o., Praha ● 02-05/2014
Tvůrce obsahu pro web a Facebook významného českého prodejce Mercedes-Benz
Vytváření textů pro celý web (modely, služby, videa, technologický glosář, historie) včetně
copywritingu a překladů. Úpravy obrázků. CMS. Testování.
Vytváření obsahového plánu pro Facebook a publikování 25+ příspěvků měsíčně.

Obor eventů a hudby
Manager Adama Mišíka ● Universal Music, Praha ● 10/2013 - dosud
Ve volném čase. Generální manažer populárního zpěváka Adama Mišíka.
360° supervize (komunikace, booking, tour, media relations, spolupráce s brands, social, ...)
Vítěz objevu roku ve významných cenách: Óčko, Evropa 2, Český Slavík.
YouTube CZ: 5. nesledovanější video 2016, #2 v trendech 2019; IG: 145k, FB: 90k.

Location Manager pro Signal Festival ● Praha ● každý říjen od roku 2015
Sezónní supervize přidělených lokací od roku 2015: správa umělecké instalace
(organizování zvukových a obrazových firem, stavitelů, sochaři, dekoratérů, bezpečností
služby, pomocníků, elektrikářů), spolupráce s umělci, správami, ovládání show.

Editor ● musicserver.cz ● 10/2008 - 02/2019
Novinář, reportér, redaktor, kritik, publicista, editor, editor sociálních médií
Psaní zpráv, recenzí, reportáží, rozhovorů, sloupců o hudbě, editace a publikování článků na
webu a na Facebooku.

Obor IT
SAP Consultant pro ČEZ, RWE ● MERIIS, s.r.o., Praha ● 03/2013 - 12/2013
SAP konzultant v MERIIS Business Consulting se specializací na SAP Solution Manager.
Technický konzultant – specifikoval jsem systém podle potřeb zákazníka, komunikoval
mezi zákazníkem a našimi technickými konzultanty.
Projektový manažer – řídil jsem řadu projektů nebo byl součástí projektového týmu a
koordinoval přípravy na budoucí projekty.
Předprodejní konzultant – vytvořil jsem velký počet obchodních návrhů reagující na
poptávky/tendry, zpracoval jsem mnoho projektových návrhů, dokumentů a manuálů.
PR osoba – aktualizoval jsem webové stránky společnosti, vytvářel jsem zprávy a články.
Klienti: ŠKODA AUTO, ČEZ, RWE, PRE, HP, DPP, Česká pojišťovna, Český rozhlas, …

SAP Intern ● ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav ● 04/2012 - 02/2013
Stáž v SAP Customer Center of Excellence ve ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Poznal
jsem, jak fungují různá oddělení SAP, a vytvořil jsem diplomovou práci pro magisterské
studium na VŠE. Zúčastnil jsem se také akcí značky ŠKODA jako dobrovolný pořadatel.

IT Trainee ● SAINT-GOBAIN BD CZ, a.s., Rudná u Prahy, CZ ● 06-08/2008
Stáž v IT oddělení – instalace hardwaru a softwaru, zálohování, uživatelská podpora s Office,
Windows, kopírováním, tiskem, softwarem atd. Podpora na místě v Rudné, vzdálená podpora
z Rudné, několik pracovních cest na jiná místa. Později jsem vytvořil bakalářskou práci.
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CERTIFIKÁTY, LICENCE A DALŠÍ DOVEDNOSTI
PMI CAPM – Certified Associate in Project Management
PR Profesionál – certifikován APRA (česká Asociace public relations)
SAP Certified Technology Associate – Change Control Management for SAP
Solution Manager
Jazykové dovednosti:
Čeština – rodný jazyk
Angličtina – plynule, každodenní profesionální písemní i slovní užití
Němčina – schopný komunikace
Živnostenské oprávnění: povolení k podnikání ve všech souvisejících oborech
Řidičský průkaz: kategorie B a A, 50 000 km ročně
Software a nástroje:
Projektové aplikace: Wrike, Basecamp, Costlocker, Toggl, ClickUp atd.
Obsahové, CRM a analytické nástroje: Mailchimp, Google Analytics, Hotjar,
Sprout Social, Hootsuite, Zoomsphere, Kontentino, Socialbakers atd.
Ad platformy: Facebook Ads (expert), Google Ads, Twitter Ads atd.
Grafické aplikace: Corel Paint Shop Pro, Adobe Photoshop + Premiere, Pinnacle,
ACDSee, Photopea
IT/DB/kódování: základy HTML XML PHP CSS SQL SAP
Systémy/platformy: Windows 10, Office Suite, Google Suite, Android OS, Apple
iOS, OS X
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