
MENTOR PROGRAM
MasterClass 2.0

Cégnév Deutsche Telekom Csoport

Pozíció Senior Vice President

Vezetői tapasztalat 21 év vezetői tapasztalat

Szakterület / Kompetencia

üzletfejlesztés, kereskedelem, marketing, média, 
értékesítés, üzleti- és lakossági kommunikáció, 
termékfejlesztés, digitalizáció, agilis transzformáció, 
ügyfélinsight

SZABÓ MELINDA
Deutsche Telekom Csoport
Senior Vice President

Szabó Melinda első közgazdász diplomáját a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szerezte 1994-
ben, majd marketing szakközgazdász végzettséget szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán 1997-ben. 2007-
ben végezte el a Webster University MBA képzését.

Karrierjét piackutatóként kezdte, majd 1999-ben csatlakozott a Westel900-hoz, ahol marketing területen 
több jelentős vezető menedzseri pozíciót töltött be. Ezt követően, 2005-től a T-Mobile marketing igazga-
tó-helyetteseként, 2008-tól pedig a vezetékes T-Home lakossági szegmens irányításáért is felelt, majd 2010 
júliusától a lakossági marketing terület igazgatójaként folytatta karrierjét a Magyar Telekomnál. 2009-2012 
között a montenegrói MobiMak-nál vállalt Board tagsági tisztséget.

2015-ben csatlakozott a Vodafone Magyarországhoz, ahol a teljes B2B szegmens marketingjéért felelt, 
majd 2016-tól az értékesítési és marketing vezetője lett az SMB szegmensnek.

2018. július 1-től a Magyar Telekom Lakossági Szolgáltatások vezérigazgató-helyettese, 2020. január 1-től 
Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes pozíciót töltött be, felelősségi területe a lakossági szegmens mel-
lett lefedi a kis-és középvállalati szegmens marketing és kereskedelmi tevékenységet is. Vezetése alatt új 
márkastratégiát vezettek be, eredményesen növelték ügyfeleik és munkavállalók elégedettségét. A stabil 
növekedés mellett, komoly fejlődést értek el a szegmensek digitális transzformációjában. 

Szabó Melinda 2022. szeptember 15-től a Deutsche Telekom Csoportnál Senior Vice President pozíciót tölt 
be. Feladatkörében az európai tagvállalatok B2C szegmensének növekedéséért felel majd.

Üzleti eredményességét elismerve a Forbes az 50 legbefolyásosabb női vezető között tartja számon.

Elkötelezett Magyarország digitális fejlesztésében, valamint személyesen is fontos téma számára a női esé-
lyegyenlőség.

Az Egyenlítő Alapítvány és az UNICEF kuratóriumi tagja.

„A jövő a fiataloké, éppen ezért vállalati eszközökkel és személyes környezetemben is igyekszem ten-
ni azért, hogy segítsem a következő generációt céljaik elérésében. Óriási lendületet ad számomra, ha 
fiatal, tettrekész tehetségek között lehetek, így izgalommal és örömmel csatlakozom a Menedzser-
szövetség mentorprogramjához mentorként, bízva abban, hogy valódi segítséget tudok majd nyújtani 
mentoráltam számára.”


