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Divizi New Media společnosti LCG posiluje Eldar Vagabov 

Internetová divize poradenské společnosti LCG 360°Consulting má od podzimu 
novou posilu. V rámci rozšiřování aktivit na trhu online marketingu přivedla do 
svých řad zkušeného manažera Eldara Vagabova. Ten bude ve firmě působit na 
pozici  Account & Business Development Manager, kde bude jeho úkolem 
především akvizice nových klientů a zajištění chodu jednotlivých projektů. 

Vagabov přichází z prostředí velkých developerských společností působících v rámci 
českého i evropského trhu s nemovitostmi jak osobního, tak i komerčního zaměření. 
Podílel se na výstavbě lukrativních areálů rodinných domů v Praze a okolí a později 
vykonával funkci marketingového ředitele velkého komerčního areálu nedaleko Prahy. Za 
sebou má práci na vedoucích pozicích společností Bohemia Drive, L-Trade či 2S-stav.  

„Mnoholeté působení v prostředí velkých developerských společností mi přineslo důležité 
zkušenosti nejen v rámci řízení a koordinace rozsáhlých projektů ale i marketingu. To 
nakonec rozhodlo i při výběrovém řízení. Práce na projektech v divizi LCG New Media je 
pro mě velká výzva,“ řekl Eldar Vagabov.  

LCG New Media se tento rok rozhodla expandovat na českém trhu online marketingu. 
V září spustila akviziční online kampaň, která má za cíl přinést nové klienty. Kromě toho 
divize představila nové moderní webové stránky a personálně posiluje. „Do našeho týmu 
jsme hledali poslední důležitý článek, a to zkušeného člověka nejen z oblasti marketingu 
a řízení projektů, ale i přesahem do business developmentu, který jsme potřebovali 
personálně posílit,“ prohlásil výkonný ředitel společnosti LCG New Media Vojtěch 
Lambert. 

Online divize LCG New Media byla založena z kraje roku 2012. Během krátké doby se 
divize etablovala mezi přední firmy zabývající se komplexním consultingem a online 
strategií. Mezi klienty patří například Ferring Pharmaceuticals, Iscare, Asus, Česká 
spořitelna, iShorts, Službomat nebo České Energetické Centrum. 
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O LCG 360° CONSULTING: 
 
LCG 360°Consulting je poradenská společnost specializující se na restrukturalizace a rozvoj firem především v 
oblastech řízení, finančního řízení, obchodu a marketingu. Společnost LCG sdružuje od roku 1998 zkušené 
manažery z nejrůznějších oborů, které spojuje jednotná vize poskytování poradenských služeb. Na rozdíl od 
řady jiných poradenských společností garantujeme našim klientům dosažení stanovených cílů. Vyvinuli jsme 
proto unikátní metodu 360° CONSULTING, kterou tvoří pět základních pilířů: ANALÝZA, STRATEGIE, 
IMPLEMENTACE, DELEGACE, PODPORA. Hlavními aspekty unikátní metody 360° CONSULTING jsou řízení změn 
v souvislostech a orientace na výsledek. Standardní analytické a strategické poradenství rozšiřujeme o naši 
aktivní účast při řízení změn a součinnost při následném zajištění udržitelnosti dalšího rozvoje podnikání. V 
každé fázi projektu tak klient má k dispozici tým odborníků s odpovídající specializací. 
 
Konzultanti LCG mají dlouholeté zkušenosti s revitalizacemi společností, finančním poradenstvím, 
restrukturalizačními programy, zvyšováním podnikatelské výkonnosti, s optimalizací vnitřních procesů či 
tvorbou a implementací dlouhodobých a krátkodobých strategií. Vždy se snažíme zajistit pro naše klienty 
udržitelný a dlouhodobý hospodářský růst. 
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