Lubor Kos
17 let zkušeností z marketingu a produkce
Vybudoval největší sportovní festival v ČR – JoyRide, který popularizuje extrémní sporty. Aktivně
se podílel na přípravě kampaní pro značky Signal, Domestos, Pond´s, Algida, Sunar a dalších.
Během 8 let rozšířil wakeboardingovou scénu v ČR. Spolupracoval a vymýšlel 6 volebních
kampaní, z toho 5 úspěšných…
Hlavní reference:
• Seznam.cz
• Unilever
• G2-Komerční banka
• URSA
• Hero
• Bayer HealthCare
Aktuální rozsah činností
2011 - dosud
Městská část Praha 4
Koordinátor pro dotace EU
Realizace projektů financovaných z dotací EU
Ekologické projekty
Vzdělávací projekty
ICT projekty
2010 - dosud
Marketingový konzultant
Komplexní kampaně, média, realizace akcí, produkce
Strategické rozhodování
2010 - 2011
4. Volnočasová o.p.s.
Pozice: Ředitel volnočasových aktivit městské části Praha 4
Realizace kulturních a sportovních akcí pro občany Prahy 4
Znovu otevření nezávislého kino Sigma – Praha 4 – Spořilov
Realizace výstavy předního fotografa Davida Krause
2007 - 2009
X zone media s.r.o.
Creative director magazínu Xstream
Video produkce – koncepční dohled nad audiovizuálními díly
Komerční a reportážní videodokumenty
Redakční a fotografická publikační činnost
Realizace sportovních akcí
2004 - 2010
CUBE production s.r.o.
Creative director, jednatel společnosti

Realizace sportovního festivalu JoyRide
Klienti agentury: Seznam.cz, Komerční banka a.s., URSA s.r.o., DATART, LIDL, ASKO, Unilever,
Bayer a další
Promotion, road show, eventy, dárkové předměty, nákup médií, návrhy webů
2002 - 2004
Global Sport Marketing Agency s.r.o.
Zástupce šéfredaktora sportovního magazínu MaXtreme
Vedoucí fotograf magazínu MaXtreme | zástupce šéfredaktora
Vedoucí produkce sportovních akcí společnosti
Produkce FMX akcí – Gladiator Games
Produkce šampionátu v akrobatickém lyžování – Špindlerův mlýn
1995 - 2001
LineArt advertising company s.r.o.
Production manager | Key Account
Polygrafická výroba, POS materiály, tiskoviny, speciální výroby
Supervize Českého snowboardového poháru – dohled nad plněním
Práce pro klienty: Unilever (AXE, Rexona, Domestos, Algida, atd.), H.J. Heinz, SCA, Sunar, Corny
a další
Realizace podlinkových kampaní, POS materiálů, dárkových balení, apod.
1994 - 1995
ConQuest computer s.r.o.
Junior marketing asistent
Katalogy společnosti, výstavy
Další pracovní zkušenosti:
2004 - dosud
JoyRide – sportovní festival
Zakladatel a president festivalu
Festival na podporu akčních|extrémních sportů
Pořádá se v Praze | 8. Ročníků | Návštěvnost více než 10.000 osob
2011 - doposud
Národní institut oddlužení o.s.
Pomoc lidem ve finanční nouzi a návrh řešení jejich problémů
Předseda - ředitel institutu
1999 - 2010
Česká wakeboardová asociace
Člen představenstva Svazu vodního lyžování
President asociace
2000 - 2010
1. Oficiální wakeboardový klub
Předseda klubu
sportovní akce, závody ve wakeboardingu (obdoba vodního lyžování)
Popularizování a podpora nového vodního sportu
Publikace mnoha článků, fotografií a videí v českých médiích
2009 - dosud
Akademie populární hudby
Hudební ceny Anděl - akademik
2003 - 2011
Fotograf

Specializace na extrémní sporty, reportážní foto a portréty
Reportážní publikování: Adrenalin Rush, MaXtreme magazine, Xstream magazín, BOARD, Free
magazine, atd.
Módní a portrétní fotografie, reklamní kampaně, katalogy, produktové fotografie
Účast na mnoha světových akcích: F1, MotoGP, Quiksilver PRO, X Games USA, MS v raftingu
USA, atd.

