Tisková zpráva

LEO Express posiluje tým o marketingovou
ředitelku
PRAHA, 27. 4. 2017 – Novou global marketingovou ředitelkou společnosti
LEO Express je Stanislava Šremrová. Na starosti bude mít vytváření a
implementaci marketingových strategií a marketingové koncepce pro
všechny regiony, kde LEO Express působí – kromě České republiky tedy
Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Ukrajiny.
Jejím hlavním úkolem bude budování povědomí o všech produktech v rámci jednotné
komunikace LEO Express, a to na všech trzích společnosti. „Portfolio našich služeb je

široké – od vlakových a autobusových linek po door2door služby jako odvoz domů
nebo e-koloběžky, rychle expandujeme na nové trhy, konsistentní adresná komunikace
je proto klíčová,“ říká Šremrová a zároveň vysvětluje, co ji na práci pro LEO Express
upoutalo: „Veřejná doprava je jedno z nejdynamičtějších odvětví, našimi produkty
měníme vztah cestujících k veřejné dopravě.“

„Práce pro dopravce jako je LEO Express má stále start-upovou dravost, rychlost a

zvídavost. Stanislava se dokáže rychle zorientovat na nových trzích a respektovat
specifika jednotlivých regionů,“ doplňuje CEO Peter Köhler.

Stanislava Šremrová přichází do LEO Express po několikaletém působení ve švýcarské
centrále společnosti L’OCCITANE EN PROVENCE, kde pracovala jako marketingová
koordinátorka pro nové trhy se zaměřením na budování brandu (JAR a skandinávské
země). Předtím působila v pražské pobočce L’OCCITANE Central Europe a
v konzultační firmě Profit Booster. Stanislava vystudovala VŠE, obory Mezinárodní
obchod a Komerční komunikace, mluví anglicky a francouzsky. Její oblíbenou aktivitou
je, samozřejmě, cestování.

Kontakt pro média
Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@le.cz
LEO Express a. s. je multimodální soukromý dopravce, který v roce 2013 zahájil svou činnost novými
vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku. Dopravce provozuje také rozsáhlou síť autobusových
linek v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, na Ukrajinu. V roce 2016 se spojil s minibusovým
dopravcem TigerExpress. Zajišťuje také door2door aktivity jako je Odvoz domů Společnost LEO Express
již od poloviny roku 2013 dosahuje kladného provozního výsledku hospodaření, tedy nejrychleji ze všech
soukromých dopravců v Evropě. V roce 2016 společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího
světového výrobce CRRC. Zakladatelem společnosti je Leoš Novotný, CEO je Peter Koehler. Více o LEO
Express na www.le.cz
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