INGRĪDA PĒRKONE
Mārketings | Grafiskais dizains
+371 20525611
ingrida.perkone@gmail.com

Saulgožu iela 24,
Rīga, LV-1055

Par mani
Mārketinga speciāliste ar vairāk, nekā 10 gadu pieredzi
mārketingā, pirms tam – graﬁskā dizaina un mājas lapu izstrādes
speciāliste.

Izglītība

Prasmes
Satura mārketings
Sociālo tīklu mārketings
E-pastu mārketings
Graﬁskais dizains
Video apstrāde
Web lapu izstrāde (Wordpress u.c.)
Web administrēšana
SEO

Starptautiskā Praktiskās
Psiholoģijas augstskola
Datordizaina specialitāte
2000.gads - nepabeigta(aizgāju
4.kursa beigās ģimenes apstākļu
dēļ.)
Rīgas 5.Poligrāﬁjas mākslas
vidusskola
4.pakāpes mākslinieciskās
apdares grāmatsējēja

Personīgās prasmes
Komunikācija
Komandas darbs
Stresa vadība
Radošums
Atbildība
Pielāgošanās pārmaiņām
Vēlme apgūt zināšanas
Problēmu risināšana

1984.gads – 1988.gads
Rīgas 24.vidusskola
1976.gads – 1984.gads

DARBA PIEREDZE
2019.-2022.

InfoEra Latvia SIA

Mārketinga speciāliste
Mārketinga projektu vadība InfoEra grupas sastāvā (Latvija, Lietuva,
Igaunija);
Digitālais, sociālais un e-pasta mārketings;
Reklāmas materiālu un prezentāciju gatavošana pārdošanas
komandas vajadzībām, web vietnei un sociālajiem tīkliem;
Sadarbība ar vadošajiem piegādātājiem, mārketinga plānu izpilde un
atskaites (Autodesk, Progman, Bluebeam u.c.);
Mārketinga akciju un pasākumu plānošana un organizēšana;
Sadarbība ar reklāmas aģentūrām, tipogrāﬁjām u.c. pakalpojumu
sniedzējiem mārketinga vajadzībām.
Tiešsaistes un klātienes pasākumu organizēšana un reklamēšana.

2017.-2019.

Eden Springs
Latvia SIA

2015.-2016.

Krūza SIA
2008.-2021.

Toyota Material
Handling Baltic
SIA
2006.-2008.

Telemedia SIA
2004.-2006.

Art Design Studio
SIA
1990.-1994.

Latvijas Nacionālā
Bibliotēka

VALODAS
Latviešu valoda - dzimtā;
Angļu valoda – B2
Krievu valoda – B2

Mārketinga speciāliste
Mārketinga projektu vadība Baltijas valstīs;
Digitālais, sociālais un e-pasta mārketings;
Reklāmas materiālu un prezentāciju gatavošana pārdošanas
komandas vajadzībām, web vietnei un sociālajiem tīkliem;
Sadarbība ar Eiropas grupu vienotas mārketinga stratēģijas
realizēšanā;
Mārketinga akciju un pasākumu organizēšana;
Sadarbība ar reklāmas aģentūrām, tipogrāﬁjām u.c. pakalpojumu
sniedzējiem mārketinga vajadzībām.

Mārketinga/grafiskā dizaina speciāliste
Sociālo tīklu vadība;
Graﬁsko materiālu izstrāde uzņēmuma mājas lapai un drukai;
Reklāmas katalogu dizains un maketēšana;
Lielformāta reklāma.

Mārketinga/grafiskā dizaina speciāliste/web
administratore
(štata darbinieks, pēc tam līgumdarbs)
Dalība mārketinga projektu izstrādē Baltijas valstu mērogā;
Web sistēmu un mājas lapas administrēšana (LV, LT, EE);
Sociālo tīklu mārketings;
Reklāmas materiālu graﬁskais dizains un izstrāde.

Datorgrafikas nodaļas vadītāja
Datorgraﬁkas nodaļas vadība;
Pasūtījumu plūsmas nodrošināšana;
Reklāmas materiālu graﬁskais dizains un izstrāde.

web lapu administrēšana un dizains
Mājas lapu lapu administrēšana;
Web dizains;
Klientu konsultēšana un CMS apmācības.

Grāmatu restauratore un grāmatsējēja
Iespieddarbu restaurācija un iesiešana.

PAPILDUS PRASMES/HOBIJI
Autovadītāja apliecība B;
Interesējos un apgūstu ikonogrāﬁju;
Aizraušanās/mazais bizness: kopiena Sievietēm 50+
www.sievietem50.plus

ŠOBRĪD PROCESĀ
Mācību programma «Iepazīsti tehnoloģijas» - Riga Tech Girls;
Google UX Design Professional Certiﬁcate - coursera.org.

