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“Do not chase people. Be yourself, do your own thing and work hard. The
right people - the ones who really belong in your life - will come to your.
And stay” <Will Smith>.

KINH NGHIỆM
Marketing Executive Công ty Ống thép Sendo
Từ 2020

Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép SENDO được thành lập bởi Công Ty
Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC và tập đoàn Hanwa Nhật Bản. Chuyên
sản xuất và cung ứng sản phẩm Ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống
thép cán nguội mang thương hiệu “SENDO-Ống thép Việt-Nhật
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách truyền thông, kế hoạch phát triển
thương hiệu, hỗ trợ Phòng kinh doanh.
Lập kế hoạch, theo dõi chính sách phát triển thị trường kinh doanh.
Quản lý các kênh truyền thông: Facebook, Website và các kênh
mạng xã hội khác.
Quản lý ngân sách, triển khai truyền thông OOH tại hơn 200 điểm
bán.

2012-2016

HỌC VẤN
Đại học Tài chính Marketing
Quản trị thương hiệu
Cử nhân

Marketing Leader Công ty du lịch Thuận Phong
2019 - 2020
Công ty TNHH TM&DV Du Lịch Thuận Phong được thành lập năm 2005.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế.
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách quảng cáo Facebook / Google, kế
hoạch phát triển thương hiệu, các kế hoạch khuyến mãi, khuyến mại,
hỗ trợ Phòng kinh doanh.
Quản lý các kênh truyền thông: Facebook, Website, Youtube, và các
kênh mạng xã hội khác.
Tổ chức, thực hiện, giám sát các chương trình sự kiện triễn lãm, hội
chợ du lịch, chương trình khai trương.

SỞ THÍCH
Du lịch
Xem phim
Ăn uống
Chơi game
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Marketing Executive Công ty TNHH Sitto Việt Nam
2016 - 2019 / Freelance: 2020 - 2022
Công ty TNHH Sitto Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài của
Thái Lan được thành lập năm 2001. Chuyên sản xuất và kinh doanh sản
phẩm vật tư nông nghiệp, thuốc thú ý thủy sản thuộc tập đoàn Sitto
Group Thái Lan.
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách truyền thông, kế hoạch phát triển
thương hiệu, phát triển sản phẩm, các kế hoạch khuyến mãi, khuyến
mại, ra mắt sản phẩm mới, hỗ trợ Phòng kinh doanh.
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Quản lý các kênh truyền thông: Facebook, Zalo, Website, Youtube,
Ứng dụng di động Nông Phú.

Fine me ngotuan8794 on google!

Tổ chức các chương trình Hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề
nông nghiệp cho từng thị trường.
Thực hiện các phóng sự chuyên đề nông nghiệp, hiệu quả sử dụng
sản phẩm.

MARKETING
Quản lý Website
Quản lý kênh
mạng xã hội
SEO / SEM
Nghiên cứu
Phân tích dữ liệu
Sáng tạo nội dung
Quản lý dự án
kế hoạch
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