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I/E nderuar,
Arritja e suksesit në botën e komunikimit kërkon aftësinë për të konceptuar strategjitë
inovative të marrëdhënieve me publikun si dhe ekipet udhëheqëse gjatë ekzekutimit të
fushatës dhe lansimit të programeve. Si një profesionist krijues dhe i suksesshëm, me një
përvojë prej më se 14 viteve në udhëheqjen e fushatave të komunikimit dhe marketingut, jam i
bindur që jam një kandidat ideal për të bërë një ndikim thelbësor si Drejtori i ardhshëm i
Komunikimit në [Kosovo Solutions].
Nga zhvillimi i strategjive të komunikimit, lansimin e fushatave të synuara, dhe përdorimin e
mediave sociale për të maksimizuar ekspozimin e brendeve, ekspertiza ime mund të përdoret
për të përgatitur planet e suksesshme të marketingut dhe komunikimit dhe për të ndihmuar
[Kosovo Solutions] për të arritur objektivat e saja të rritjes së biznesit.
Pikat kryesore të kualifikimeve dhe arritjeve të mia përfshijnë:
•
•
•
•

Drejtimin e të gjitha komunikimeve, marketingut, mediave sociale, reklamimit, brendit
dhe krijimit të kontentit në internet, duke udhëhequr deri në 21 anëtarë të ekipit dhe
duke shërbyer si zëdhënës kryesor për kompaninë;
Shkrimi dhe redaktimi i njoftimeve për shtyp, raporteve vjetore, përmbajtjes së uebit
për shpërndarje përmes kanaleve tradicionale dhe digjitale për të nxitur njohjen dhe
përmirësimin e brendit;
Mbikëqyr projektin e zgjerimit të web-it, duke përfshirë ridizajnimin dhe zgjerimin, një
rritje prej 34% vetëm në vitin e parë pas lansimit të faqes;
Krijimi i identiteteve të brendeve përmes strategjive inovative të komunikimit dhe planit
dinamik të dizajnuar për të përfshirë vlerat organizative dhe talentet;

Shpresoj që do të kemi mundësinë për të diskutuar më shumë përshkrimin e punës dhe
kualifikimet e mia, më në detaje. Ju falënderoj për konsideratën tuaj.
Sinqerisht,
[Emri mbiemri juaj]

