JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

TANÁCSADÓK

Göcző Ágnes
MARKETING JAM KFT.

Szakmai tapasztalat:
2012. –2014.

Cégvezető: Marketing Jam Kft., Szolnok
kisvállalati marketinges:
 Marketing feladatok, projektek teljeskörű kivitelezése cégeknek
 Marketing tanácsadás
 Szövegírás (weboldal, hírlevél, hirdetés, szórólap, blogbejegyzés stb)

2006. szept. 1.–2010. Marketing vezető: ASM Security Kft., Szolnok
 Marketing terv készítése (analízis, média terv, tevékenységek, eszközök) és a marketing költségek tervezése
 Piackutatás, termékkör bővítés irányainak felkutatása, konkurenciaelemzés, célcsoport elemzés
 Termékbevezetések, promóciók, akciók irányítása (CCTV kamera, beléptető rendszerek stb.)
 Hírlevelek (nyomtatott és e-mailes), hirdetések, árlisták, prezentációk
szerkesztése, grafikai munkáinak tervezése és megjelentetése
 Cég arculatának, cég image-ének kialakítása
 Termékkatalógusok, brosúrák, információs anyagok szerkesztése és
megjelentetése
 Publikációk írása szakmai lapokba (Védelem, Elektronika, Supply
Chain stb.), online megjelenések
 Kapcsolattartás külföldi beszállítókkal, partnerekkel, hatóságokkal
 Külső – belső rendezvények, oktatások, bemutatók szervezése, lebonyolítása
 Szakmai kiállításokon (pl. IFSEC – Birmingham, Industria Electrosalon, Security Salon stb.) való megjelenés szervezése (egyedi
stand, termékek, promóciók)
 A marketingeszközök hatékonyságának mérése, vizsgálata (analízis,
statisztika)
 A cég magyar nyelvű weboldalának kialakítása és folyamatos frissítése (web kereső optimalizálás, linkstratégia)
 Kapcsolattartás partnerekkel, szakmai lapokkal, újságírókkal, grafikusokkal, nyomdával, stb.
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2003. febr. 3.–2006. szept. Marketing vezető: HL Display Hungária Kft., Budapest
 Marketing terv készítés (feladatok, eszközök) és a marketing
költségek tervezése
 A Sales csapat támogatása hatékony marketing tevékenységgel
és anyagokkal
 Hírlevelek szerkesztése, hirdetések elkészíttetése és megjelentetése
 Leafletek, brosúrák szerkesztése és megjelentetése
 A nemzetközi katalógus fordítása magyar nyelvre, magyarországi megjelentetés, terjesztés
 A Sales csapat munkáját segítő prezentációk készítése
 Külső, belső rendezvények szervezése, lebonyolítása
 A marketingeszközök hatékonyságának mérése, vizsgálata
 A cég magyar nyelvű weboldalának kialakítása és frissítése
 Kapcsolattartás partnerekkel, ügynökségekkel, grafikusokkal,
nyomdával, stb.
 Részvétel svédországi kereskedelmi tréningeken
2001. aug. –2003. febr.

Konferencia szervező: CEU Konferenciaközpont, Budapest
 Konferenciák, rendezvények szervezése, előkészítése, egyeztetve a szálloda többi egységével,
 Kapcsolattartás utazási irodákkal, partnerekkel, ügynökségekkel, újságírókkal
 Részvétel nemzetközi konferenciák lebonyolításában, delegáció fogadás és programok végigvezetése

1999. márc. –2001. júl.

PR asszisztens: Philip Morris Magyarország Kft., Budapest
 Konferenciák, rendezvények önálló szervezése (háziasszonya
voltam a Philip Morris Sajtóklubnak, évbúcsúztató, karácsonyi
és egyéb rendezvények, sajtótájékoztatók stb.)
 Kapcsolattartás partnerekkel, ügynökségekkel, újságírókkal,
más médiásokkal
 Részvétel az osztály projectjeiben: Formula 1 Guest Program,
Philip Morris Balettdíj, támogatások
 Sajtófigyelés koordinálása, kutatások, elemzések készítése
 Részvétel az Intranet alakításában (vállalaton belüli információcsere)
 Szakmai anyagok fordítása angolról magyar nyelvre

Tanulmányok:
2005. –2006.

Európai Unió szakközgazdász (másoddiploma)
Szolnoki Főiskola, Szolnok (Magyarország)

1993. –1998.

Agrárközgazdász
Szent István Egyetem (akkori GATE), Gödöllő (Magyarország)

1999. –2001.

Marketing- reklámmenedzser
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