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SZENTIVÁNYI KINGA 
 

mobil: +36 30 378 4827 
e-mail: szentivanyikinga@gmail.com 
LinkedIn/SzentiványiKinga 

 

 

Szakmai tapasztalat 

Több, mint 20 év a kommunikációs szakmában, ügyfél és ügynökségi oldalon egyaránt, számos 
ipari területet képviselve. 
Képviselt iparágak: környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, IT, BtoB ingatlan piac, szabadidős 
tevékenységek, NGO, kultúra, média, biztonsági 
Kommunikációs területek: BtoB, lakossági, krízis, IT, környezetvédelem, NGO; stratégiai 
tervezés, marketing kommunikáció, PR, CI&Brand tervezés és bevezetés, CSR, IR, IPO 

Erősségek 

Stratégiai és taktikai tervek készítése szervezetek átfogó kommunikációs tevékenységére, 
illetve részterületekre vonatkozóan. 
Szövegírás különféle ügyfeleknek, célcsoportoknak, számos stílusban, eltérő 
elvárásrendszerben: cikkek, sajtóközlemények, kiadványok, honlapok, social media, hírlevél 
stb. 
Projektmenedzsment: kommunikációs projektek, eszközök, rendezvények megtervezése, 
levezénylése. 
Képességek és készségek: iparági sztenderdek gyors adaptálása, teherbírás krízis helyzetben is, 
stratégiai és operatív működési mód. 
Generalista gondolkodás és működési mód. 

Szakmai életút 

KATAs egyéni vállalkozó 2019- 

Feladatok különböző szervezeteknek 

– stratégiai dokumentumok: vállalati értékrend, Employer branding, teljes körű 
kommunikációs terv 

– arculati frissítés elemek bővítésével 

– szövegírás, content menedzsment: hírblokk hírei, social media, honlap, hírlevél 

– honlapok és webáruház kommunikációs struktúrájának átalakítása 

– családi nap megtervezése és -szervezése 
 
Tatai Környezetvédelmi Zrt. / Envirotis Holding Zrt. 2012 - 2018 

kommunikációs tanácsadó, kommunikációs vezető 

Speciális feladatok: 

– krízis kommunikáció: a Greenpeace Magyarország kampányt indít (2011. 09. hó, mai 
napig nem lezárt) a TKV Zrt. ellen. 

– Kommunikációs szervezet felépítése, elfogadtatása, folyamatok, feladatok 
kialakítása és kommunikációs kultúra meghonosítása. 
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Fő feladatok: Kommunikációs stratégia kialakítása, amely folyamatosan figyelembe veszi 
az aktuális krízishelyzetet, de a cégcsoport hosszú távú fejlődését is szolgálja. Ehhez 
kapcsolódó arculat- és brandfejlesztés, weboldalak, kiadványok. Általános üzleti és 
lakossági kommunikáció, profilhoz illő, országosan alkalmazható CSR stratégia és 
tevékenység felépítése, rendezvény- és kiállítás-szervezés, belső kommunikációs 
tevékenység fejlesztéséhez stratégia kialakítása és intranet megújítása. Kommunikációhoz 
kapcsolódó adatbázisok felépítése: sajtófigyelés, politikai elemzés, konkurensek 
projektengedélyeinek figyelése, szakmai események, szakmai érdekképviseleti 
szervezetek, természetfotó képbázis (tározó élővilága), adminisztráció 

 
Szabadúszó tanácsadó 2010 - 2011 

Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt.  Tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó PR-tevékenység 
megszervezése, illetve sajtókapcsolatok felépítése és átadása a cég számára 

Tatai Környezetvédelmi Zrt.  Éves médiaterv elkészítése, projektmenedzsmentje, 
kreatív anyagok előállítása, illetve azok felügyelete. Cégcsoporttá alakuláshoz kapcsolódó 
brandkoncepció megtervezése és a kivitelezés projektmenedzsmentje, szövegírás. 

 
Greenroom Marketing Kommunikációs Kft. 2007 - 2010 

tanácsadó, divízióvezető 
Hagyományos ügynökségei account feladatok és ügyfeleknek végzett kommunikációs 
feladatok: stratégia, arculat- és brandépítés valamint bevezetés, kampányok, PR feladatok, 
belső kommunikációs tervek, nyomdai folyamatok menedzsmentje, szövegírás, szerkesztés 
Speciális feladatok: a Greenfield Consulting, mint új, ingatlan marketinggel foglalkozó 
üzletágának felépítése, ügyfél akvizíció 

 
Szabadúszó tanácsadó 2005 - 2007 

Synergon Informatika Nyrt.  stratégiai tanácsadás: cég külső kommunikációja, 
befektetői kapcsolattartás, sajtókapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, cégcsoport 
honlapjának kommunikációs struktúrája. 

Galathea Búvárközpont  A kommunikációs aktivitás megtervezése, tanácsadás és 
részvétel egyes feladatok megvalósításában. 

Quaestor Csoport  PR stratégia és belső kommunikációs stratégia. 

Millenáris Kht.  Általános és kulturális tevékenységének kommunikációjának 
koordinációja. Jövő Háza kiállítás: kommunikációs tervek, arculati pályázat lebonyolítása, 
közbeszerzési pályázatok kiírása. 

 
Synergon Informatika Nyrt.  1998 – 2005 

senior kommunikációs munkatárs / PR-menedzser / marketing menedzser 

Fő feladatok: sajtókapcsolatok; nemzetközi külső és külső kommunikáció felépítése, 
beleértve az arculatot; konzulensi szerepkör a belső kommunikációban; üzletágak teljes 
marketingkommunikációs tevékenységének koordinálása. 

Speciális területek: 

– Felelős Vállalatirányítási Elvek kidolgozása és belső szabályrendszer kialakítása 

– A Synergon Kortárs Galéria szervezője 

– Krízis kommunikáció 

– Befektető kapcsolattartás, illetve a nyilvános részvényértékesítés és tőzsdére lépés 
kommunikációja 
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Médiatevékenység 

Budaörs Rádió 2010-2011 

Arcok és Kulturkavalkád című műsorok - szerkesztő és műsorvezető 
Magasyn márkamagazin szerkesztője, cikkírója 2000-2005 
Szakmai előadások 

– Youth Public Communication szakmai képzése, Szabadka 2011 
Az előadás címe: Marketingstratégia és -kommunikáció, avagy, hogyan lépjünk ki az 
üzleti életbe 

– REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia: Szerb-magyar együttműködési 
lehetőségek, Szeged 2009 
Az előadás címe: A marketingtevékenység a válság áldozata vagy inkább eszköz a válság 
kezelésére?! 

– REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia: A román-magyar területi 
együttműködések gazdasági vonatkozásai és a település-fejlesztéskülönböző 
lehetőségei, Debrecen 2009 
Az előadás címe: Hatékony befektető-toborozás a marketing eszközeivel 

– Property Forum Budapest 2008, Konferencia és Kiállítás 
Az előadás címe: A marketing helye a városok fejlődésében 

Társadalmi munka 

CseppSztár tehetségkutató verseny 2011 

Gyermekotthonban élő gyermekeknek szóló tehetségkutató, a nyerteseknek egy éves 
tanulási lehetőséggel: verseny szervezése, kommunikációja, szponzorok bevonása, 
adminisztratív háttér és a versenyszabályzat megalkotása. 

Végzettség 

Digital Media Campus 2019 
Ringier Axel Springer Magyarország Kft. szervezésében 

Werk Akadémia 2009/2010 
Kreatív írás (tanárok: Szécsi Noémi, Cserna-Szabó András, Salinger Richárd, Vári György) 

Corvinus Egyetem, Budapest 2000-2004 
Részidős Egyetemi Képzés, Gazdálkodási Kar, Marketing Szakirány 

Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok 1993-1997 
Közgazdász kereskedelmi szakon, Felsőfokú Reklám Szakirány 

Skull Kommunikációs Iskola 1998/1999 
Felsőfokú PR tanfolyam 

Nyelvtudás 
Angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga 
Német alapfokú ismeretek 


