
“Podnikať bez reklamy je ako žmurkať na dievča v tme. 
  Vy viete čo robíte, ale nikto iný nie.” 
                                                                                         S. H. Britt   

Páčim sa vám?
Tak píšte, volajte alebo ma čeknite na LinkedIn-e.

Prečo ja?
• pretože milujem marketing!

 pretože som kreatívna, zodpovedná, mám skúsenosti a zmysel pre organizáciu•

 pretože sa teším z výsledkov, ktoré dokážem zrealizovať a ktoré sú merateľné, efektívne a je ich vidno•

 pretože sa chcem externe a dlhodobo podieľať na marketingových cieľoch perspektívnej a serióznej firmy•

Aké sú moje silné stránky?
• kreativita, zodpovednosť a zmysel pre fair-play

 8 ročná prax v marketingu•

 referencie od súčasných aj bývalých klientov, bývalých zamestnávateľov a kolegov•

 komunikácia a organizácia•

 ovládanie 2 cudzích jazykov (anglický a taliansky)•

 možnosť tvoriť a pracovať odkiaľkoľvek a pre kohokoľvek•

Aké mám skúsenosti?
• v roku 2017 som založila vlastnú firmu HMarketing, vďaka ktorej tvorím a robím marketing na „voľnej nohe“

 rok som pracovala v sieti realitných kancelárií ARCHEUS ako Marketingová manažérka pre 13 SK pobočiek                                                   •

 tri a pol roka som pracovala v spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov na pozícii Marketingový pracovník•

 pol roka som praxovala na Daňovom úrade v Sabinove ako daňový referent•

 absolvovala som študentskú stáž v USA v rámci programu Work & Travel USA, a to v rokoch 2009 a 2010 •

 vediem jednoduché účtovníctvo sebe a súrodencom a počas vysokej školy som „vyskúšala“ finančníctvo •

 taliančinu som sa naučila vďaka sestre a jej rodine, ktorá žije v Taliansku:) •

 počas strednej školy som „nevylihovala“ - pracovala som v prešovskom VÚC a v tatranských reštauráciách•

Čo odo mňa môžete očakávať?
• kreativitu a iniciatívu

 zodpovednosť a spoľahlivosť                                                  •

 profesionalitu•

 férovosť•

 lojalitu a angažovanosť •

Čo očakávam od vás?
• dôveru

 externú a dlhodobú spoluprácu•

 seriózny prístup•

 schopnosť oceniť vykonanú prácu•

 fair-play •

Myslím hlavou, tvorím srdcom
Helena Marciňáková 

www.hmarketing.sk

Záleží vám na zviditeľnení vašej firmy?
Chcete ušetriť náklady na reklamu vo veľkej reklamke?
Potrebujete odborníka, ktorý vám účinne nastaví vašu marketingovú stratégiu?  

Dajte mi príležitosť dokázať, že môžete byť lepší než vaša konkurencia!

Čo viem?
• zabezpečiť a realizovať komplexné marketingové a reklamné služby a podporu predaja

 tvoriť grafické online a printové reklamné materiály•

 písať blogy, články, newslettre, texty na web, e-shop a ostatné online a printové marketingové materiály  •

 tvoriť marketingovú stratégiu, plány a analýzy•

 organizovať a realizovať marketingové kampane a súťaže•

 spravovať a tvoriť webové stránky a stránky sociálnych sietí•

 poskytovať ostatné administratívne a účtovnícke služby (jednoduché účtovníctvo, daňové priznanie)•


