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SZAKMAI TAPASZTALATOK 
 
2007 - Global Multi Kft. Key Account Manager, (Budapest)  

Piacvezető kereskedelmi vállalat, számos jól ismert hazai és 
nemzetközi márka gyártója és forgalmazója (pl. márka1, márka2)  

• 16 %-kal növeltem a hozzám tartozó partnereken 
keresztül forgalmazott termékmennyiséget (1,2 mrd Ft) 

• Tailor made és POS akciókat szerveztem a kiemelt vevőimmel (Nagy 
Szupermarket, Szuper Hipermarket) és számos HoReCa akciót 

• Eredményes éves tárgyalásaimmal 6%-al emeltem 
a Global termékek listázottsági szintjét az általam kezelt láncokban 

• Bevezettem a 11 új terméket a legnagyobb kiskereskedelmi láncokban 
 
 
2005 - 2007 BigMulti Rt. Brand Manager, (Budapest) 

Multinacionális élelmiszeripari nagyvállalat amely a világ 87 országában van jelen, 
Magyarországon több kategóriában piacvezető a Szuper, a Csúcs és az Extra márkák 
forgalmazója 

• Megfordítottam a csökkenő forgalmi trendet és sikeresen újra pozícionáltam 
a Szuper márkát, ami bizonyítottan 7% forgalomnövekedést eredményezett 

• Stratégiát és éves terveket dolgoztam ki a portfólióm termékeire 
• Bevezettem 3 új terméket, az első év végére 47%-os piaci részesedést 

elérve 
• 6 TV spot gyártását irányítottam, valamint számos fogyasztói, tailor made, in-

store, akciót és közvetítői promóciót fejlesztettem 
• Kezdeményeztem, majd projekt vezetőként irányítottam a céges internet 

stratégia kidolgozását, a BigMulti.hu honlap újraépítését 
• Koordináltam a cég arculati kézikönyvének kidolgozását és alkalmazásának 

a bevezetését 
 
 
2003 - 2005 FMCG Hungary Kft. Product Manager, (Budapest) 

Multinacionális élelmiszeripari vállalat, számos jól ismert termék gyártója és forgalmazója, 
innovatív termékkategóriák megalkotója, piacvezető a keksz kategóriában 

• 17 termék fejlesztését felügyeltem, melyből mintegy 13-at vezettem be 
sikeresen a hazai piacra (aprósütemény, desszert kategóriák) 

• Kidolgoztam egy innovatív stratégiáját az aprósütemény kategória számára 
• Megjelentettem 2 szakácskönyvet, irányítottam számos fogyasztói, üzletkötői 

versenyt, in-store akciót és promóciót, valamint koordináltam két TV spot 
fejlesztését 

• Összefogtam az aprósütemény és desszert kategóriák trade marketing és 
piackutatási tevékenységét (összesen 26 munkatársat irányítottam, közvetve 
és közvetlenül) 

• Tagja voltam a cég stratégiáját kidolgozó nemzetközi Desszert Projekt 
csoportnak  
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Junior Product Manager, (8 hónap) 
• Product Manager (desszert kategória) munkájának támogatása  

 

Trainee, Rotációs program (egy év) 
• Megismertem a cég működését, részt vettem a különböző osztályok 

munkájában (értékesítés, marketing, kontrolling, termékfejlesztés, gyártás)  
• 5 hónapos tréning a Washingtoni (USA) központban, marketing területen 

 
 
TANULMÁNYOK 
2007 - MBA (végzés 2010) International Business School, levelező  
1998 - 2003 Közgazdász marketing szakon, Ismert Közgazdasági Egyetem, Budapest 

Egyféléves ERASMUS ösztöndíj 2002-ben (Rotterdam School of 
Management) 

1994 - 1998 Hornic Emília Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
 Matematika szak, OKTV hatodik helyezés angolból 
 
 
TRÉNINGEK 

Villáminterjú és LAB profile (2009), Vezetői coaching (2008), Professzionális 
prezentációs technika (2008), Controlling a marketingben (2007), Meggyőzés 

és tárgyalás technika (2005), Üzleti matematika és Excel alkalmazások(2004), 
SAP felhasználói ismeretek (2004) 

 
 
NYELVTUDÁS 

Tárgyalási szintű angol; német középfokú; francia, holland alapfokú 
 
 
EGYÉB 
2006 Elkészítettem egy tematikus bélyeggyűjtő internetes portált, amit azóta is 
 üzemeltetek 
2004 Teljesítettem a Boston Marathont (5:39) 
2003 Kidolgoztam egy bútorforgalmazó cég üzleti tervét és marketing koncepcióját  
2002 Kezdeményeztem, majd projekt vezetőként megszerveztem a „Marketing 
 szerepe a felsőoktatásban” című konferenciát 180 fő részvételével 
1999 Megalapítottam a helyi Marketing Egyletet, választott elnöke lettem (2001) 
 
 
KULCSSZAVAK 
angol brand business category coach coaching consultant csapat development eladás 
élelmiszer értékesítés értékesítés FMCG gasztronómia hirdetés HoReCa in-store kategória 
kereskedelem kontrolling management marketing német nemzetközi piackutatás product 
project projekt reklám retail sales SAP tanácsadás termékbevezetés termékfejlesztés trade 
üzletfejlesztés vezetés   
 


