Marketing – det er mange ting…
men det skal kunne ses på bundlinjen!
Med over 7 års arbejde med både online og inline
markedsføring, har jeg en solid erfaring indenfor
digitale og sociale medier. Jeg sætter opgaven i
centrum og kan levere målbare resultater.
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Hvem er jeg?
Jeg er uddannet cand.comm. og har gennem de sidste 5 år
arbejdet som kommunikationsansvarlig for Design Kongen A/S.
Fagligt brænder jeg for digital markedsføring, optimering af
webshops, products in content og S.E.O.
Det kan jeg tilbyde Diro Design
Jeg kan hjælpe med at løfte Diro Design´online markedsføring
af webshoppen. Den ville jeg blandt andet kunne integrere
med sociale medier som Facebook og Instagram. Derudover
ville jeg fokusere, på at forøge antallet af nyhedsbrevsmodtagere ved at opsætte konkurrencer og events.
Ydermere vil jeg nævne, at jeg gerne kaster mig over opgaver
som ikke direkte har forbindelse til markedsføring, f.eks. af
administrativ eller personalemæssig karakter.
Tankegang og mål
Det er vigtigt for mig at opsætte nogle arbejdsmål. Dette
kunne være, at løfte salget med 10% over en periode på to år.
Man skal derefter i fællesskab bidrage med, at man når målet.
På den måde, kan jeg både arbejde strategisk og taktisk.
Derfor vil Diro Design og Pernille blive et super match!
Jeg har personlig en stor samling af Diro Design´ produkter og
har fulgt virksomhedens udvikling tæt i mange år.
Mit store kendskab til webshops og det nordiske salgsmarked,
passer perfekt til Diro Design fokusområder.
Kan begynde i morgen
Hos mig er der ingen lange opsigelsesvarsler, jeg kan starte med
det samme. Derudover kunne jeg også være interesseret i en
deltids- eller projektansættelse.
Jeg håber I vil afsætte 30 min. hvor vi kan mødes og jeg kunne
præsentere mig selv og uddybe mine kompetencer.
Med Venlig Hilsen
Pernille Olsen

