
Web Design
UX Design
Projektové vedenie
Online marketing
Gra�ka

Photoshop
Illustrator
Google Analytics
Mailchimp
Shoptet

MOJE SCHOPNOSTI

Som zodpovedný
Som komunikatívny

Som kreatívny
Som ambiciózny

Som tímový hráč
Som líder

PROFESIONÁLNE ZNALOSTI

Projektový špecialista / stratég
JANUÁR 2013 - súčasnosť

EFFECTIX.COM

V spoločnosti E�ectix.com pracujem na stratégiách a realizácii online 
marketingových projektov.

Projektový špecialista
SEPPTEMBER 2011 - OKTÓBER 2012

INTETRNET PARTNERS

Príprava a realizácia projektov v širokej škále online produktov, kontrola 
kvality a termínov projektov, nastavovanie systémov a tvorba nových 
produktov. Dozor nad �nančnými tokmi a stavom objednávok.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Architekt a projektant
SEPTEMBER  2010 - SEPTEMBER 2012

ATRIV

Samostatná projektová a architektonická tvorba, návrh a tvorba projektov, 
riadenie profesistov.

Architekt
MAREC 2009 - SEPTEMBER 2010

KONSTRUKT PLUS

Architektonická činnosť a koordinácia projekčného tímu na stavebných 
projektoch. Gra�cké práce a vizualizácie projektov.

Architekt a projektant
MÁJ 2003 - MAREC 2009

N-ART

Pod autorským dozorom som sa prelúskal všetkými architektonickými 
zadaniami až k autorizácii.

BIOGRAPHY

Som 38-ročný projektový manažér pôso- 
biaci v Bratislave. Mám rád všetky výzvy, 
ktoré sa týkajú online a projektového 
riadenia. Mojou prednosťou je neustály 
osobnostný rast a zvyšovanie odbornosti v 
širokom spektre znalostí.

Mám skúsenosti zo samostatnej projek-
tovej práce vo vlastnej �rme, ale aj 
dlhoročné skúsenosti v riadení väčšieho 
tímu spolupracovníkov. Posledné tri roky sa 
špecializujem na projektové riadenie a 
tvorbu stragégií pre �rmy zo sveta online 
marketingu.

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO
SEPTEMBER 1991 - JÚN 1996

SPŠ stavebná 
v Bratislave

AUTORIZÁCIA
MAREC 2007

SKA
v Bratislave

ARCHITEKT
SEPTEMBER 1996 - MÁJ 2003

STU v Bratislave
Fakulta architektúry 

Na fakulte som sa orientoval hlavne na občianske budovy a diplomovú 
prácu som vypracoval na tému Meditéka na katedre tvorby budov pre 
vzdelávanie, zdravotníctvo, šport a voľný čas.

Na škole som absolvoval štyri roky odborného vzdelania v odbore 
pozemné staviteľstvo, kde som získal teoretické a praktické vzdelanie.

Získanie autorizácie Slovenskej komory architektov s registračným číslom 
1664AA.

VZDELANIE

SLEDUJTE MA

fb.com/architektmarkovic

linkedin.com/in/milan-markovičin

KONTAKTUJTE MA

+421 905 562 587

www.strategist.sk

markovic@strategist.sk

Dolná Potôň 412
930 02 Orechová Potôň

MILAN MARKOVIČ
Projektový špecialista

Ing.arch.



JAZYKOVÉ ZNALOSTI

KONÍČKY A ZÁUJMY

Školenie na UX
NOVEMBER 2015

PRICEMANIA
ACADEMY

Školenie s certi�kátom na UX od Jana Kvasničku

KURZY A KONFERENCIE

NEMECKY
pokročilá znalosť

ANGLICKY
základná znalosť

RODINA Najväčší relax a dobitie bateriek mám od mojich dvoch úžasných detičiek!

E-commerce & On-line Business Event 
APRÍL 2016

ESHOP SUMMIT

Dvojdňový summit v Českých Budejoviciach nie len o eshopoch, ale hlavne 
o aktuálnych trendoch v online.

Medzinárodná konferencia 
JÚN 2015

SHOP EXPO

Najväčšia medzinárodná konferencia o e-commerce v strednej Európe.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

STRUČNE O MNE

Som 38-ročný projektový manažér pôso- 
biaci v Bratislave. Mám rád všetky výzvy, 
ktoré sa týkajú online a projektového 
riadenia. Mojou prednosťou je neustály 
osobnostný rast a zvyšovanie odbornosti v 
širokom spektre znalostí.

Mám skúsenosti zo samostatnej projek-
tovej práce vo vlastnej �rme, ale aj 
dlhoročné skúsenosti v riadení väčšieho 
tímu spolupracovníkov. Posledné tri roky sa 
špecializujem na projektové riadenie a 
tvorbu stragégií pre �rmy zo sveta online 
marketingu.

blog e�ectix.com · Blog nad zlato (alebo Za čo vás bude mať Google rád)
· Blog nad zlato (alebo Aké témy sú tie pravé?)
· Blog nad zlato (alebo Ako by mal vyzerať váš blog)
· Blog nad zlato (alebo Ako na sociálne siete s vašim blogom)
· Blog nad zlato (alebo SEO parametre kvalitného blogu)
· 5 rád, ako vytvoriť efektívny e-shop

časopis TouchIT  · Je užívateľská prívetivosť webu základom úspechu?
· O budovaní efektívneho eshopu

hnonline.sk · Blog dokáže s vašim �remným webom zázraky

SLEDUJTE MA

fb.com/architektmarkovic

linkedin.com/in/milan-markovič

KONTAKTUJTE MA

+421 905 562 587

www.strategist.sk

markovic@strategist.sk

Dolná Potôň 412
930 02 Orechová Potôň

ŠPORT Sálový futbal a horská cyklistika kompenzujú môj sedavý pracovný život. 

LITERATÚRA Mesačne prečítam, prípadne si vypočujem niekoľko inšpiratívnych kníh. 

ONLINE Mojou vášňou je online! Sledujem trendy, case study a reklamné kampane 
top agentúr. Študujem gra�cké trendy a realizácie.

MILAN MARKOVIČ
Projektový špecialista

Ing.arch.


