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Επαγγελματικός Στόχος

Δημιουργική και κινητοποιημένη
με εξαιρετικές δεξιότητες
διαχείρισης έργων και ισχυρή
ικανότητα να εργάζεται
αυτόνομα. Αναζητά εργασία
Συντονιστή Μάρκετινγκ.

Δεξιότητες
Digital Marketing
Γραφιστική

Παραγωγή βίντεο
Δημιουργικότητα
Ομαδικότητα

Εργασιακή Εμπειρία
Sushi Worker (2015-Present)

Hanko Sushi, Jyväskylä, Finland
- Προετοιμασία διαφόρων τύπων
πιάτων σούσι σύμφωνα με
καθιερωμένες οδηγίες για την ποιότητα,
το μέγεθος μερίδας, την παρουσίαση και
την ασφάλεια των τροφίμων.

-

Διατήρηση καθαρού εργασιακού
περιβάλλοντος για την αποφυγή
μόλυνσης των τροφίμων.
Εκπαιδευόμενη Marketing (2014 - 6
months)

SmartKISS - Agência Marketing Digital,
Lisbon, Portugal

Επικοινωνία με πελάτες για ορισμό σαφών
στόχων μάρκετινγκ.
- Υποστήριξη στον υπεύθυνο μάρκετινγκ
και σε άλλους βασικούς συνεργάτες της
ομάδας.

Ha Nguyen
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Βασικές
πληροφορίες
Digital Marketer, Σχεδιάστρια, Φωτογράφος

Ονομάζομαι
Ha Nguyen
Είμαι πτυχιούχος μάρκετινγκ, σχεδιάστρια
και φωτογράφος. Το ταξίδι της ζωής μου
ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια ως διεθνής
φοιτήτρια. Οι δεξιότητές μου στο
μάρκετινγκ συνδυάζουν μεγάλες εταιρείες
κοινωνικού μάρκετινγκ μέσων και
ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως, καμπάνιες
βίντεο. Τα άλλα πάθη μου περιλαμβάνουν
τη δικτύωση και τη λειτουργία ενός
καναλιού Instagram με θέμα το μαγείρεμα.
Χαλαρώνω με το κολύμπι στον πάγο και
πεζοπορία με μπατόν.

24,200
Ώρες ενασχόλησης με το digital marketing

Αξίες

Ανοιχτό Μυαλό

Πάθος

Δημιουργικότητα

Εργασιακή Εμπειρία

SUSHI WORKER
27%

53%

Παραγγελίες (τηλ. & ηλεκτρονικές)
& Επικοινωνία με πελάτες

Προετοιμασία διαφόρων
τύπων πιάτων σούσι σύμφωνα
με καθιερωμένες οδηγίες για
την ποιότητα, το μέγεθος
μερίδας, την παρουσίαση και
την ασφάλεια των τροφίμων.

Εξυπηρέτηση πελατών
Βελτιστοποίηση ροής
εργασίας
Διαπροσωπικές
δεξιότητες

Έλεγχος ποιότητας
Decoration &
Design

Ομαδικότητα

20%

Δημιουργικότητα

Σχεδιασμός φυλλαδίων & menu

Αυτογνωσία

Γραφικός Σχεδιασμός

Ομαδικότητα
Μαλακές δεξιότητες
Σκληρές δεξιότητες

Πρωτοβουλία
Δημιουργικότητα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

SUSHI WORKER

Έλεγχος ποιότητας
λαχανικών και
συστατικών ·
καθαρισμός σκευών
κουζίνας και
κουζίνας και
τραπεζαρίας
Ρόλος

Δημιουργικότητα

Σκληρές
δεξιότητες
σχετικές με το
MARKETING

Ποιότητα προϊόντος
Διαχείριση κινδύνου

Μαλακές
δεξιότητες

Προμήθεια και
παραγγελίες
Προσανατολισμένη
στη λεπτομέρεια
Ομαδικότητα
Πρωτοβουλία
Εμπειρική Μάθηση
Επίλυση
προβλημάτων

Καταγραφή
ειδικών
απαιτήσεων &
παραδόσεων
κατόπιν
παραγγελίας

Προετοιμασία
διαφόρων
σούσι πιάτων
συνεργασία
με τους
εργαζόμενους.
Ομαδικότητα

Απαντώντας
σε ερωτήσεις
πελατών,
επίλυση
προβλημάτων.

Εξυπηρέτηση
πελατών
Εξυπηρέτηση
Διαχείριση
πελατών
κινδύνου
Ανάληψη
Εμφάνιση
προϊόντος
Διαχείριση
πρωτοβουλίας
παραπόνων
Σχεδιασμός
Πρωτοβουλία
Αποτελεσματικότητα Δημιουργικότητα
Ομαδικότητα
Ανοχή
Διαπροσωπικές
Αποτελεσματικότητα Διαπροσωπικές
δεξιότητες
Διαπροσωπικές
δεξιότητες
Διαπραγμάτευση
δεξιότητες
Διαπραγμάτευση
Επίλυση
Διαχείριση χρόνου
Επίλυση
προβλημάτων
Επίλυση
προβλημάτων
προβλημάτων
Εξυπηρέτηση
πελατών

Συνάντηση
εργοδοτών
για
καθημερινά
θέματα,
μενού και
φυλλάδια
Διαχείριση
κινδύνου
Marketing
Σχεδιασμός
Διεπιστημονικότητ
α
Ομαδικότητα
Δημιουργικότητα
Διαπροσωπικές
δεξιότητες
Διαπραγμάτευση
Ανεκτικότητα

ΕΜΠΕΡΙΑ

MARKETING ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ

ΜΑΛΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΚΛΗΡΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαπραγμάτευση

Επικοινωνία με εξωτερικούς
συνεργασία
Εξυπηρέτηση πελατών και
διαχείριση σχέσεων

Στενή
επικοινωνία
πελατών

Διαπροσωπικές
Δεξιότητες

Marketing Strategies

Επικοινωνία

Έρευνα και
ανάλυση αγοράς

Marketing
Δικτύωση &
Ομαδικότητα
Ανοιχτότητα

Υποστήριξη στον
υπεύθυνο
μάρκετινγκ

Έτοιμες
εκθέσεις
ανάλυσης
αγοράς

Διεπιστημονικότητα
Αυτογνωσία

About

SmartKISS’event

Το Επιχειρηματικό Συνέδριο SmartKISS, είναι το
μεγαλύτερο επιχειρηματικό γεγονός για τη
δημιουργία εταιρικών ευκαιριών για πελάτες,
συνεργάτες και εγγεγραμμένους συμμετέχοντες
(εταιρείες / εταιρείες).
Πρόκειται για 2-μερη εκδήλωση 2 ημερών που
διοργανώνεται κάθε χρόνο με επιτακτικό σκοπό
τη δημιουργία μιας φιλικής και ουσιαστικής
κοινότητας για τις επιχειρήσεις.

Ημερομηνία: 20th May 2018 – 21st May 2018
Τοποθεσία: Lisbon Marriot Hotel

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ:
Στενή επικοινωνία με πελάτες με στόχο
την ανάπτυξη σχέσης.
PROCESS:
1 / Έρευνα και ανάλυση πελατών
2 / Προσέγγιση πελατών
3 / email στους πελάτες
4 / Αλληλεπίδραση με πελάτες στην
εκδήλωση
5 / Παρακολούθηση email για την
εμπειρία των πελατών στην εκδήλωση

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

MARKETING INTERN

• Προσδιορισμός
πελατών και
προετοιμασία
λίστας
συμμετεχόντων &
λίστες επαφών,.
• Ρόλοι: Individual,
Supervised.
• Μαλακές
δεξιότητες:
•Διεπιστημονικότητ
α
•Αποτελεσματικότη
τα
• Ευελιξία
• Διαπροσωπικές
δεξιότητες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

• Προσέγγιση
πελατών για
πρόσκληση στην
εκδήλωση της
εταιρείας.
• Ρόλοι: Individual,
Supervised.
• Μαλακές
δεξιότητες:
• Διαπροσωπικές
δεξιότητες
• Ανοχή
• Διαπραγμάτευση

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

75%

• Λεπτομέρειες για
απαιτήσεις
γεύματος,
υπενθυμίζοντας
την ώρα και τον
τόπο
εκδηλώσεων.
• Ρόλοι:
Ανεξάρτητη, Υπο
καθοδήγηση
• Μαλακές
δεξιότητες:
• Διαπροσωπικές
δεξιότητες
• Διαπραγμάτευση
• Πρωτοβουλία
EMAILS ΓΙΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ

Ποσοστό
συμμετεχόντων
από τους
εγγεγραμμένους

100%

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤ
ΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΠΕΛΑΤΕΣ

• Ειδική φροντίδα
στους
καλεσμένους.
• Ρόλοι:
Ανεξάρτητη, Υπο
καθοδήγηση. ,
Εντός ομάδας
• Μαλακές
δεξιότητες:
•Διαπροσωπικές
δεξιότητες
•Διαπραγμάτευση
•Πρωτοβουλία
•Ομαδικότητα
•Διεπιστημονικότη
τα

Ποσοστό
ιδιαίτερης
φροντίδας

• Ανατροφοότηση
από πελάτες και
επαφή για νέες
εκδηλώσεις
• Ρόλοι:
Ανεξάρτητη, Υπο
καθοδήγηση
• Μαλακές
δεξιότητες:
•Διαπροσωπικές
δεξιότητες
•Διαπραγμάτευση
•Πρωτοβουλία
•Επίλυση
προβλημάτων

Επαναλαμβανό
μενοι
συμμετέχοντες

Αρμοδιότητα: Διατήρηση στενής επικοινωνίας με πελάτες
Πελάτες

Προσέγγισ
η

SEGMENTATION

Τηλ.

Email
Face-toface
Κανάλια
επικοινωνίας

91%

Παροχή
ανατροφοδότ
ησης

MARKETING
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σκοπός

Επιλέξτε μεθόδους προσέγγισης

- Συντονισμός για κατάρτιση
λίστας συμμετεχόντων από
προηγούμενες εκδηλώσεις,
βασικούς πελάτες / συνεργάτες
κ.λπ..
- Συντονισμός για συλλογή
πληροφοριών, αναλύοντας τη
σχέση των πελατών με την
εταιρεία.
- Επιλογή πιστών πελατών

- Ανάλυση προτιμήσεων πελατών
- Επιλογή μεθόδου προσέγγισης
για κάθε κατηγορία πελατών.

Επαναλαμβανό
μενοι
συμμετέχοντες

Προσδιορισμός πελατών

•πιο σημαντικοί
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

συνεργάτες, πελάτες

•Σημαντικοί πελάτες

Πελάτες
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

με στενή σχέση
•Πιθανές προοπτικές
• Επαναλαμβανόμενοι

Προσέγγισ
η

συμμετέχοντες

EMAIL

• Σημαντικοί πελάτες
• Πιθανές προοπτικές
• Άλλες προτιμήσεις

Σχεδιασμός
πρόσκλησης
- Συντονισμός
με άλλα μέλη της
ομάδας για
καθορισμό
στοιχείων για
προσκλήσεις,
σχεδιασμός
πρόσκλησης /
γραπτή
επιστολή, ώρα
αποστολής.
- Σύνταξη
πρόσκλησης.
Οριστικοποίηση
πρόσκλησης με
διαχειριστή.

MARKETING ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
Συχνοί συμμετέχοντες

EMAIL

Σημαντικοί πελάτες
Πιθανοί πελάτες

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στενοί & σημαντικοί
πελάτες
Πιθανοί Πελάτες

ΓΡΑΠΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σημαντικότεροι
πελάτες

MARKETING
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ
Υπενθύμιση

Επικοινωνία

Αίτημα για ειδική μέριμνα

MARKETING ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ
Αλληλεπίδραση με πελάτες
στην εκδήλωση

Προετοιμασία ροής
συζήτησης

Πληροφόρηση για μέρος,
χώρο, κλπ

Αλληλεπίδραση με
πελάτες στα σημεία
επαφής,

• Έρωτήσεις για την εταιρεία και
την παρούσα κατάσταση …
• Ενημέρωση για τα νέα της
εταιρείας.
• Προτάσεις για τα πιο
πρόσφατα προϊόντα και
υπηρεσίες που έχουν βιώσει οι
πελάτες.
• Προώθηση εκδηλώσεων.
• Μαρτυρίες.

Stage:
Pitching competition

Exhibition
Area

Cafeteria
Food Stall

Deal Room

Exhibition
Area

Registration

VIP area,
restaurant

WELCOME

Exhibition
Area

Registration

ΡΟΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

MARKETING ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ
Κατά την
εκδήλωση

Προετοιμασία
ερωτήσεων για
την εμπειρία των
πελατών
Επιλέξτε σημεία
επαφής όπου οι
πελάτες είναι
άνετοι για κοινή
χρήση εμπειριών

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΕΛΑΤΗ (ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ)

FOLLOW-UP
Επικοινωνία

- Απόψεις για την
οργάνωση και το
σχεδιασμό της εκδήλωσης;
- Τι αρέσει από την
εκδήλωσή μας;
- Ποιες πτυχές μπορούν να
γίνουν καλύτερες;
- Λάβατε αρκετές
πληροφορίες για την
εκδήλωση;
- Ευχαριστίες

Προετοιμασία
ερωτήσεων για
την εμπειρία των
πελατών

Ολοκλήρωση
διαδικασιών

Σύνταξη &
ολοκλήρωση
επόμενου email με
τον διαχειριστή
Επιλογή χρόνο για
την αποστολή
των επόμενων
μηνυμάτων
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

MARKETING ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ
Αίτημα για μαρτυρίες
Συγκέντρωση υλικού

Συλλογή σχολίων

Ανάλυση σχολίων

Αναφορά με επίβλεψη από τον
επικεφαλής της ομάδας μάρκετινγκ

“Η εκδήλωση
ήταν πολύ καλά
οργανωμένη.
Όλο το
προσωπικό ήταν
υπέροχο και το
φαγητό ήταν
απίστευτο.

«Όλα
λειτούργησαν
άψογα - σας
ευχαριστώ πολύ
για την υποστήριξή
σας!
Ανυπομονώ να
επιστρέψω στις
εκδηλώσεις σας
στο μέλλον "

“ήθελα να
ευχαριστήσω όλους.
Ο χώρος ήταν
τέλειος - η
οργάνωση άψογη.
Έλαβα όλες τις
πληροφορίες και την
υποστήριξη πριν και
κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης. Θα ξανά
βρεθώ στις
εκδηλώσεις. "

Πληροφορίες

Εκπαιδευτική εκστρατεία

Το Πανεπιστήμιο του Jyväskylä συγκαταλέγεται
μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου σε αρκετούς
κλάδους. Το JYU φέρνει κοντά την εκπαίδευση και
την ψυχολογία, τις φυσικές επιστήμες, τις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές
επιστήμες, τον αθλητισμό και την υγεία, καθώς και
τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά σε ένα
πολυκλαδικό σύνολο γεμάτο με τις σύγχρονες
γνώσεις και δεξιότητες.
Η εκστρατεία μάρκετινγκ στοχεύει στην προώθηση
του εκπαιδευτικού προγράμματος του
πανεπιστημίου, των διδάκτρων και των
υποτροφιών, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών
του πανεπιστημίου, όπως δραστηριότητες ευεξίας
και περιβάλλον και διαβίωση του Jyväskylä

Οι αρμοδιότητές μου:
Με άλλα μέλη της ομάδας και τον
ανώτερό μας, διεξήγαγα μια εκστρατεία
μάρκετινγκ σε μαθητές του Γυμνάσου
Luong The Vinh στο Βιετνάμ.
Διαδικασία:
1 / Έρευνα και προσδιορισμός στόχων.
2 / Σχεδιασμός ιδέας για προώθηση
3 / Προώθηση του προγράμματος στη
στοχευμένη ομάδα.
4 / Οριστικοποίηση των
αποτελεσμάτων.

MARKETING ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ// SCHOOL PROJECT
Προσδιορισμός της
ομάδας στόχου

Ανάλυση της
ομάδας στόχου

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Ολοκληρωση της
έρευνας και
παρουσίαση ουσιάστε

την στον επόπτη

MARKETING ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ// SCHOOL PROJECT

Προσδιορισμός του τύπου προώθησης για
την καμπάνια
Καθορισμός περιεχομένου για
την ομάδα στόχο

Παρουσίαση ιδέας

ΙΔΕΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑΣ

MARKETING ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ// SCHOOL PROJECT

Επικοινωνία με τον διευθυντή
του σχολείου για άδεια

Προετοιμασία υλικού για
παρουσιάσεις (φυλλάδια,
στυλό, καραμέλες…)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διανομή υλικού και
απαντήσεις κοινού

MARKETING ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ// SCHOOL PROJECT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συλλογή ερωτήσεων από
το κοινό

Συλλογή στατιστικών

στοιχείων

Σύνταξη αναφοράς με
επίβλεψη από τον
επικεφαλής της ομάδας
μάρκετινγκ

Σημείωση: Οι μαθητές που λαμβάνουν φυλλάδια ανησυχούν
για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις σπουδές στο εξωτερικό.

ΜΑΛΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Digital
Marketing

Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Λύσεις και
στρατηγικές

Σχεδιασμός
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