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TISKOVÁ ZPRÁVA 

KKCG založila společnost MEDIA MARKETING & COMMUNICATION  

Praha 5. 3. 2021 – Novou akciovou společnost MEDIA MARKETING 

& COMMUNICATION založila skupina KKCG. MEDIA MARKETING 

& COMMUNICATION, a.s. bude poskytovat komplexní služby v oblasti mediálního 

plánování a marketingové komunikace. Do společnosti MEDIA MARKETING 

& COMMUNICATION, a.s. nastoupil Filip Doubek z mediální agentury MÉDEA. 

Jeho úkolem bude mediální společnost pro skupinu KKCG obchodně řídit. 

„Protože naše společnosti jako například Sazka či MND patří mezi hlavní 

zadavatele reklamy v České republice, rozhodli jsme se tyto svoje aktivity do 

budoucna řídit prostřednictvím vlastní mediální agentury,“ uvádí Jan Štěrba, 

Chief Marketing Officer KKCG. Počítá se podle něj mimo jiné s tím, že stejně jako 

expanduje KKCG v jiných oborech, tak i v mediální oblasti se bude společnost 

postupně prosazovat na dalších trzích, kde má KKCG významné reklamní 

a mediální aktivity. MEDIA MARKETING & COMMUNICATION, a.s.  bude postupně 

kooperovat i na dalších evropských trzích vždy s profesionálními mediálními 

agenturami. V České republice bude pokračovat spolupráce s mediální agenturou 

MÉDEA, která byla doposud partnerem KKCG v této oblasti. 

O společnosti KKCG Group 

Skupina KKCG řízená jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů Karlem 

Komárkem je mezinárodní investiční společností, jejíž celková účetní hodnota 
přesahuje 7 miliard eur. Skupina KKCG vyvíjí podnikatelské aktivity ve 

dvaadvaceti zemích světa a mezi její klíčové obory patří herní průmysl, 
energetika, informační technologie a real estate. Drží podíly v mnoha firmách, 
mimo jiné v SAZKA Group, ARICOMA Group, MND Group, US Methanol, 

kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.  
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