
Szűcs Viktória 
Kommunikációs szakértő 

6 év PR, vállalati kommunikáció és rendezvény-
szervezői tapasztalattal, középfokú angol 
nyelvtudással 
 

mobil: + 36 20 313 7620, e-mail: vikiszucs@hotmail.com 

 

Szakmai munkatapasztalat 

 
SENIOR ACCOUNT MANAGER – Progressive Reklámügynökség          

                2019 – jelenleg 

 Rendezvényszervezés: 5 - 300 főig terjedő csapat egyidejű koordinációja, koncepcionális 
tervezéstől, előkészítésen át a megvalósításig teljeskörű projektvezetés 

 Integrált kommunikációs kampányok: Integrált reklámkampány elemek tervezése és 
megvalósítása, költségtervek kidolgozása. 

 Tenderkészítés: Tenderfolyamatok koordinálása, személyes prezentációk, ártárgyalás 

 Szakmai versenynevezések/pályázatok: RGB Kreatív Design Award, Arany Penge, Flash 
Award 

 Alvállalkozók koordinálása: Beszállító partnerek kiválasztása, briefelése, helyszíni 
koordináció 

 
 Ügyfelkapcsolatok/adminisztráció: Ügyfélorientált együttműködés, folyamatos státuszok, 

riportok, eredmények összegzése, prezentációk készítése, számlákkal kapcsolatos 
ügyintézés  
 

 Ügyfelek (projektek és tenderek)  
o Nemzetközi ügyfelek: Deutsche Telekom, Swatch, Intesa Sanpaolo Bank  

  
o Magyar ügyfelek: T-Systems, Magyar Telekom, CIB Bank, Lidl Magyarország, 

Mercedes-Benz, Meex stb. 
 

ACCOUNT  MANAGER – Red Lemon Media Group Kommunikációs ügynökség         

                2017–2018 

 PR kampányok: B2B és B2C PR kampányok tervezése és megvalósítása, kommunikációs 
cselekvési tervek elkészítése és megvalósítása, költségtervek kidolgozása. 

 Social media: influencerekkel való együttműködés a kreatív koncepción a sales kérdéseken 
át a sajtófigyelésig (riportok készítése), influencer briefek, Facebook és Instagram 
kampányok, kreatív poszt koncepciók és szövegek 

Kommunikáció Rendezvényszervezés Személyiség 

Integrált kommunikációs kampányok Sajtónyilvános események Kreativitás 

Vállalati belső kommunikáció Vállalati rendezvények Proaktív attitűd 

Social media, influencerek 15 - 3000 főig 
Problémamegoldó 

gondolkodás 

mailto:vikiszucs@hotmail.com


 Média megjelenések: Kampányok eseményeiről, eredményeiről való kommunikáció 
(sajtóközlemény kiadása, follow up, interjúk szervezése stb.) 

 Rendezvényszervezés: Sajtónyilvános események szervezése (sajtótájékoztatók, díjátadók, 
egyéb aktivitások (fotózás, kampánybeharangozó események stb.) 

 Eszközkezelés: Promóciókhoz, rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzése, 
szállítása 

 Alvállalkozók koordinálása: Beszállító partnerek kiválasztása, koordinálása, tárgyalások és 
egyeztetések, helyszíni koordináció 

 Ügyfelkapcsolatok/adminisztráció: Ügyfélorientált együttműködés, sajtófigyelési riportok, 
eredmények, elemzések összegzése, folyamatos (napi, heti vagy havi) beszámoló készítése, 
prezentációk készítése, számlákkal kapcsolatos ügyintézés 
 

 Ügyfelek:  
o PR, social media és rendezvényszervezés: Bayer Hungária, Magyar Sörszövetség, Tej 

Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Rendi.hu, Aperol Spritz, Budapesti Nagybani 
Piac 
 

o PR kampányok: Red Bull, The Famous Grouse, Lila Füge, LifeNetwork, OzoneNetwork 
 

o Rendezvényszervezés: Budapest Airport (Runway Run) 

 Kiemelt sajtópartnerek: RTL Klub, Origo, HVG, Forbes, Kreatív, Blikk, Bors, HOT, Story, 
Glamour, We Love Budapest, Good Food Magazin stb. 

 
BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS SZAKÉRTŐ – Magyar Közút Nonprofit Zrt.                  2015–2017 

 
 Rendezvényszervezés: Belső vállalati rendezvények szervezése, teljeskörű lebonyolítása 

(előkészítésen a lebonyolításon át az értékelés/beszámoló készítéséig) Pl.: tematikus 
események, vállalati sportesemények, vállalati díjátadó ünnepségek 1500 főig. 
 

 Külső partnerekkel való együttműködések: Ügynökségekkel, alvállalkozókkal való 
együttműködés, eszközkezelés (rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzése, 
szállítása, raktározása) 

 
 Vállalati kommunikáció: Hírlevél szerkesztése, interjúk készítése, újságcikkek írása, kreatív 

grafikai online/offline, illetve audiovizuális anyagok tervezése 
 

 HR feladatok: A munkavégzéshez szükséges csapat tagjainak toborzása, kiválasztása, 
briefelése, rendezvény helyszínen való koordinálása 

 
 PR tevékenység: Sajtókommunikációs tevékenységek napi szintű támogatása, 

sajtóközlemények írása és kiadása 
 

 Egyéb: Ügyfélszolgálati tevékenység támogatása 
 

KÜLSŐ- ÉS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKÉRTŐ –  Magyar Államvasutak Zrt.  

     2013–2015 
 

 Rendezvényszervezés: Sajtónyilvános események és vállalati rendezvények szervezése, 
teljeskörű lebonyolítása (kreatív koncepciótól a lebonyolításon át az értékelés/beszámoló 
készítéséig) Pl.: sajtótájékoztatók (miniszteri protokolláris szintig), vállalati díjátadó 
ünnepségek, tematikus események 3000 főig  

 
 Külső partnerekkel való együttműködések: Ügynökségekkel, alvállalkozókkal való 

együttműködés, eszközkezelés (rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzése, 
szállítása, raktározása) 

 
 PR tevékenység: Sajtókommunikációs tevékenységek napi szintű támogatása, 

sajtóközlemények írása és kiadása 
 



 Vállalati kommunikáció: Vállalti újság szerkesztése, interjúk készítése, újságcikkek írása 
 

 Egyéb: Vezetői - és szakmai háttéranyagok, a konferanszié beszédjének összeállítása 

Tanulmányok 

 Angol B2 komplex nyelvvizsga Gateway School of English GSE – English language school 
in Malta/Intensive General English course (2016) 

 Kommunikátor (BA diploma) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/ 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar/ Kommunikáció médiatudomány szak (2011) 

 Intézményi kommunikátor (felsőfokú OKJ) Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (2007) 

Szakmai díjak 

 RGB Kreatív Design Award 2019 / kiállítás- és vásárstandok kategória – I. helyezés 

(Telekom Shift) 

 HRKomm Award 2019/ design megoldások kategória – I. helyezés (Telekom Shift) 

Egyéb 

 Nyelvismeret:  angol B2 (tárgyalóképes)  
 Jogosítvány: B kategóriás folyamatban  
 Hobbi: sport (crossfit, bringázás) borkultúra és gasztronómia trendek, utazás 


