ADRIANA GAFTONIUC
Experienţa profesională
nov.2011-prezent

Coordonator Comunicare – Q Web Solutions, dezvoltator de soluții informatice
Responsabilități:

iulie-august 2011

august 2011
aprilie 2011
oct.2009-iul.2011

-

Proiectarea și implementarea de strategii de comunicare

-

Realizarea de materiale de promovare

-

Activități de copywriting

-

Menținerea relației cu clienții

Trainer „Comunicare cu presa”, în cadrul proiectului european “Formarea de consilieri şi
asistenţi suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învãţãmântului preuniversitar”
POSDRU/1/1.1/S/8 – Iași/București – Oameni și Companii
Trainer „Comunicare de criză” în cadrul proiectului european „Tinerii împotriva violenţei”
POSDRU/1/1.1/S/6 – Brașov – Oameni și Companii
Trainer „Copywriting” – Iași – Development Training Consulting
Asistent colaborator la Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice, Facultatea de Filosofie, UAIC
Iaşi
Seminarii susținute: Publicitate și Gestionarea imaginii publice

oct.2010-oct. 2011

Editor pe portalul www.nonverbal.ro
Responsabilități:
-

oct.2008-oct.2009

Redactarea de articole pe tema comunicării nonverbale

Asistent Consultant Comunicare – Oameni și Companii
Responsabilități:
Participarea la organizarea de conferinţe naţionale pe domenii specifice: administraţie, educaţie,
arhitectură, medical, hotelier, dintre care menţionez:
-

Conferinţa Naţională „Management Modern în Educaţie”, 20-22 martie 2009, Poiana
Braşov

-

Conferinţa Naţională „Urban Concept”, 3-5 aprilie 2009, Predeal

În cadrul firmei m-am ocupat de:
-

menţinerea legăturii cu clienţii firmei şi cu participanţii la conferinţe;

-

căutarea şi contactarea potenţialilor participanţi / speakeri pentru conferinţe;

-

asigurarea comunicării eficiente către clienţi;

-

monitorizarea media;

-

organizarea de conferinţe de presă, lansări, alte evenimente;

-

realizarea de baze de date.

Educaţie şi formare
2008-2010
sept-oct. 2010
2004-2008
oct.-nov. 2008

Specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice” – Facultatea Filosofie, Universitatea
„Al.I.Cuza”
„Formator” – Atestat CNFPA, Furnizat de Human Point SRL Iași
Specializarea Franceză – Engleză - Facultatea de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi
Locul I în cadrul concursului universitar TeamAdventure (octombrie-noiembrie 2008) –
organizat de PRIME Iaşi (organizaţia studenţilor de la Facultatea de Comunicare Socială şi
Relaţii Publice) pentru realizarea unei campanii de poziţionare pentru S.C Marelbo S.R.L.

nov. 2008
sept.-dec.2006

Participarea în prima etapă din cadrul proiectului de responsabilitate socială corporativă,
„Citizen Act”, organizat de „Groupe Société Générale”.
Stagiu de pregătire lingvistică la „Institutul Internațional A.S. Pușkin”, Moscova

Activităţi de voluntariat
2009

Influenţa brandurilor asupra comportamentului copiilor – EUROED Iași, proiect în
cadrul căruia am susţinut lecţii copiilor despre ce înseamnă brandurile şi ce implicaţii au
acestea asupra comportamentului lor.

