BrandCopy

Životopis
PETR ŠILHAVÝ

Pracovní zkušenosti
Copy-writer & brand-helper
/podnikatel/
2021/03–současnost Brandcopy.cz
copywriting webů (text, UX, wireframy), appek, e-mailů a vůbec + copy-školení
pořádání brandových workshopů a tvorba brandguidů pro menší i větší značky
vymýšlení obsahových strategií (blogy, socky), názvů značek i produktů a vůbec
Copywriter v kreativním týmu

/full-time/

2016/08–2021/03 ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

psaní nabídkových i servisních zpráv, od SMS přes e-maily po web a internetové bankovnictví
textování článků, newsletterů, letáků i kartiček a samolepek, vymýšlení prodejních argumentů
spolupráce na různých projektech i na strategii komunikace a brandu celé finanční skupiny
Account Executive & Copywriter

/part-time/

petr@brandcopy.cz

2015/10–2016/03 BYZNYSIN, s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2
texty, články, rešerše, administrativa, komunikace, newslettery

www.brandcopy.cz

Copywriter & Account Executive

+420 773 163 368
linkedin.com/petasilhavy
about.me/petasilhavy

/part-time/

2013/2–2015/9 Kodo.cz, Janovského 11, Praha 7
2013/2–2015/9 ELEKTRON PRAHA, V Korytech 10, Praha 10
texty, články, struktura a textování webů, administrativa, newslettery

Telemarketing

/part-time/

2010/9–2011/2 DC Group, V Olšinách 75, Praha 10
telefonická aktualizace databází, administrativa

Administrativa

/part-time/

2007/10–2010/9 Ad’Ore Marketing Communications, s.r.o., Praha 5
dárkový program, rešerše, monitoring

Klasické vzdělání
Elektronická kultura a sémiotika
#MGR
2013–2015 UK v Praze, Fakulta humanitních studií
Marketingová komunikace a PR
2010–2013 UK v Praze, Fakulta sociálních věd

#BC

všeobecné 8leté gymnázium
2001–2009 Gymnázium Jaroslava Heyrovského

#maturita

Dovednosti a znalosti
Jazykový vybavenost
excelentní český jazyk & konverzační anglický jazyk (francouzský jazyk pouze zbytky základů)
Digitální znalosti
WIN, Android i MAC, Office, FB, online úložiště i kolaborativní appky (Podio, Slack), Figma, ...
Školení a konference
copy od Mužíkové či Otty Bohuše, kurz kreativity či osobního brandu od Topvision, copycampy, ...

Zájmy a hobby
Oblíbení koníčci
četba a sbírání knih (převážně Odeon a Argo), navštěvování menších i větších kin, vlastní psaní,
sledování filmů, paběrkování na výstavách, kavárenské meditování a vinné debatování
Absolvované kurzy
kurz psaní (Škvoreckého ak.) | kurzy umění (NG) | online kurzy (ekologie EDX, psaní Nekuda)

