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Kovács Kolos  
Szül.: 1975-07-25 | Pécs 

+36 70 2414881  

hello@kovacskolos.hu 

3326 Ostoros, Egri úti lkp.9  

Kovács Kolos egyéni vállalkozóként végzett munkáim:  

Aegon biztosító Key Account Manager  

Feladatom: a biztosítótársaság turizmussal / turisztikával kapcsolatos termékeinek szakmán belüli ismertetése, 

és értékesítése 

• utasbiztosítás (BBP)  

• útlemondási biztosítás  

• vagyoni biztosíték  

Weboldal készítés 

• agriaweb.hu  

Borkóstolók és borvacsorák tartása az egri borvidéken (2018) 

• Egri Korona Borház  

• Gróf Buttler Borászat és Rendezvényközpont 

Alkalmazotti jogviszonyban töltött éveim és munkáim: 

2010 – 2015 HolidaySport Group  

Sales & Marketing manager  

Feladatom: Szállodaipari cég portfóliójának értékesítése kül- és belföldi piacon, valamint a HolidaySport Travel 

marketing aktivitásának koordinálása, weboldalainak és facebook oldalainak menedzselése, valamint a 

tevékenységért felelős személyi poszt betöltése, print és online kiadványok szerkesztése  

2010 Airportshuttle.hu Zrt.  

Project manager  

Feladatom: online szálloda és transzfer foglalási rendszer kialakítása, utazásszervezői és utazásközvetítői 

üzletág vonatkozásában a tevékenységért felelős személyi poszt betöltése  

2009 TESCO Travel  

Sales & Marketing manager  

Feladatom: TESCO Travel piaci pozicionálása, árualap összeállítása, értékesítési és marketing együttműködések 

kialakítása a turisztikai ágazat szereplőivel és a TESCO Global Áruházak Zrt-vel, print és online kiadványok 

szerkesztése  
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Niederösterreich Werbung (ecoPlus Kft.) Marketing manager  

Feladatom: az Alsó-ausztriai Idegenforgalmi és Marketing Hivatal magyarországi képviseletének kialakítása, 

népszerűsítése, kapcsolatfelvétel az utazási irodákkal, idegenforgalmi hivatalokkal és a médiával  

2002 – 2009 Neckermann Utazási Iroda Kft.  

• Idegenvezető  
Feladatom: az iroda képviselete Görögországban  

• Ügynökhálózati koordinátor  
Feladatom: kapcsolattartás az utazási irodákkal, értékesítési aktivitás fokozása,  

• e Marketing munkatárs  
Feladatom: www.lastminute.hu brand életre keltése, weboldal fejlesztése 

• Törzsutaskártya projekt manager  
Feladatom: a kártya szisztémájának kialakítása, együttműködő partnerek ösztönző rendszerek kialakítása, 

kampányok lekövetése kampányok kidolgozása, lekövetése, hírlevél szerkesztése szervezése  

1997 – 2002 Neptun Tours Utazási Iroda  

Idegenvezető  
Feladatom: az iroda képviselete Görögországban, programok értékesítése,  

Kiutaztatási referens  
Feladatom: árualap összeállítása, katalógus szerkesztése, partnerirodák panaszok kezelése foglalásainak 

feldolgozása  

Tanulmányaim : 
1994. Érettségi vizsga  
1999. OKTÁV – Idegenforgalmi szakmenedzser  
2015. MNB hatósági vizsga  
2018. CEWI - WSET II (magyar nyelven) 
 

Nyelvismeret: 
Magyar nyelv – anyanyelv  
Német nyelv – középfokú nyelvvizsga  
Angol nyelv – tárgyalási szintű nyelvtudás  
Görög nyelv – alapfokú nyelvtudás  

Egyéb jártasság:  
Jogosultság utazásszervezői és utazásközvetítői 
tevékenységért felelős személyi tisztség betöltésére  
WordPress alapú weboldal készítés  
„A” és „B” kategóriás jogosítvány  
Microsoft OfficeTM  
 

 


