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PROFİL
MESLEKİ BECERİLER
Sınır ötes onl ne pazarlama
Trade map kullanıcısı (WTO)
Dış pazar st hbarat çalışması
Al baba.com +6 yıl GGS kullanıcı
Uluslararası fuar organ zasyonu
Sınır ötes e- hracat
İhracat & İthalat operasyonu

8 yıllık uluslararası t caret tecrübes ne sah b m. İş n severek yapan
yüksek mot vasyona sah p b r k ş l ğe sah b m. Çok kültürlü ş
ortamlarında çalışma tecrübes ne sah b m. D j tal dünya da k
gel şmeler yakından tak p ederek, hracat odaklı onl ne B2B
pazarlama araçlarıyla hracat satışlarının artmasın da ve pazar
araştırmaları konusunda başarılıyım. Son k yıldır sınır ötes et caret üzer ne b l msel çalışma yürütmektey m.

DENEYİM
KURUCU
Fennexpo | Eylül 2020 - ...

KİŞİSEL BECERİLER
B lg y paylaşma arzusu
Farklı dünya kültürler le ş
yapab lmek
Organ zasyon akışını yönetmek
Sorumluluk sah b
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HOBİLER
Ten s
Onl ne öğrenme
Farklı kültürler
Lat n Danslar
Felsefe

Al baba.com le şletmeler arası e-t caret eğ t mler
Dış pazar st hbarat çalışması
İhracata g r ş danışmanlığı
Al baba.com f rma prof l yönet c l ğ
İhracat odaklı B2B onl ne pazarlama danışmanlığı
DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ
S nus Elektron k Ltd. Şt . | N san 2014 - Eylül 2020
Dış T caret st hbaratı ve pazarlama çalışmaları
İhracat satış
Sınır ötes tedar kç araştırması ve satın alma
İhracat ve thalat gümrük ve loj st k süreçler n n yönet m
Uluslararası fuarlar organ zasyonu
Al baba.com hesap yönet c s
İŞ GELİŞTİRME UZMANI
Kon mpex Dış T caret | Haz ran 2012- N san 2014
Yen müşter ler kazandırma ve satış
P yasa anal zler yaparak ürün portföyünün arttırılması
Sınır ötes tedar kç araştırma
İthalat süreçler n yönetme

EĞİTİM
ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA - YÜKSEK LİSANS
İstanbul T caret Ün vers tes | 2017-2020
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ - LİSANS
Süleyman Dem rel Ün vers tes | 2007-2011
ÇEVRE MÜHENDİLİĞİ - LİSANS - ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
Lubl n Teknoloj Ün vers tes | 2008-2009

