Contact
Rua Silvia, 879 apto 103
11 98249-3230 (Mobile)
adriana_corregiari_245@hotm
ail.com

Adriana Corregiari
Gestora Ecommerce Rebal
São Caetano do Sul, São Paulo, Brazil

www.linkedin.com/in/adrianacorregiari-44435758 (LinkedIn)

Summary

Top Skills

comunicação e produção gráfica.

Marketing
Publicidade
Estratégias de marketing

Languages
Inglês (Professional Working)
Espanhol (Professional Working)

Certifications
Especialista Adwords em Exibição
(Rede de Display)
Especialista Adwords Princípios
Básicos de Publicidade

Experiência profissional nas áreas de marketing digital, ecommerce,

• Gestão operacional e comercial de E-commerce
• Experiência em marketing digital, google adwords e analytics
• Otimização de site com técnicas de SEO
•Criação de materiais de comunicação on-line
•Administração de conteúdo de sites
•Desenvolvimento de campanhas de marketing digital
•Capitação de novos clientes
•Administração de todo conteúdo das redes sociais da empresa
•Análise de KPIs para branding e performance
•Estratégicas para atração de tráfego ao site
• Analisar e inserir melhorias, conforme experiência do usuário
•Planejamento e estratégias para aumento de conversões
• Análise de métricas e foco em resultado através de relatórios do
Analytics
• Análise de Usabilidade para melhor experiência de compra do
usuário
•Capitação de Leads nos canais de atendimento (chat/fale conosco/
rede sociais)

Experience
Rebal Comercial Ltda
Ecommerce

June 2015 - Present
São Caetano do Sul, São Paulo
- Gestão operacional de todo o site: cadastro, de produtos, pedidos,
atendimento a cliente e logística
- Administração financeira e controle de estoque
- Análise da concorrência e precificação
- Otimização do site com técnicas de SEO
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- Gestão de marketplaces
- Marketing de conteúdo
- Análise de métricas e KPIs
- Planejamento estratégico para aumento de vendas
- Atendimento a cliente
- Pós-venda

Amo Cosméticos
Gerente de Conteúdo

April 2013 - July 2015 (2 years 4 months)
•Desenvolvimento de todo o conteúdo do site
. Produção de email marketing
•Acompanhamento fotográfico e direção de arte dos produtos
•Desenvolvimento de todas as campanhas de marketing
•Produção e execução de todas as peças publicitárias on-line e off-line
•Administração de conteúdo das redes sociais da empresa
•Atendimento aos clientes e fornecedores
•Google Adwords e Google Analytics

Boteco o Vira Lata
Diretora

March 2011 - July 2012 (1 year 5 months)
•Desenvolvimento do projeto do bar: política da empresa, missão, crenças,
valores, objetivos de marketing, objetivos financeiros, estimativas de
despesas;
•Pesquisa de mercado para escolha dos produtos, do local, preços, público
alvo;
•Controle de estoque, compras e cotação de produtos;
•Treinamento de funcionários;
•Administrativo financeiro;
•Criação de materiais de comunicação: cardápio, folders, banners, site.

Olho de boi comunicacoes
Diretora de arte

January 2003 - March 2011 (8 years 3 months)
•Experiência na área de criação, eventos, produção gráfica e atendimento ao
cliente;
•Internet – criação e elaboração de sites, englobando o desenvolvimento de
arquitetura da informação, design gráfico, análise de usabilidade e fluxo de
publicação;
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•Materiais de comunicação – design e paginação de livros, revistas, jornais e
impressos institucionais, anúncios e logomarcas; escolha de tipos de materiais
e avaliação de viabilidade e recursos técnicos necessários para a confecção
de peças gráficas; fechamento gráfico e tratamento de imagem; atendimento
interno e externo;
•Feiras – criação de toda a mídia indicativa do local e todo o planejamento de
distribuição do material de apoio necessário.

Vecchio Punto
Gerente de marketing

March 2002 - August 2002 (6 months)
•Desenvolvimento de estratégias de marketing de todas as unidades da rede;
•Pesquisas qualitativas e quantitativas dos resultados alcançados. Realização
de planos para corrigir possíveis resultados insatisfatórios de acordo com as
pesquisas;
•Organização de eventos;
•Cotação de melhores fornecedores e preços para a realização dos eventos;
•Desenvolvimento de campanhas de incentivo interno.

Cia gastronomica
Gerente administrativa

April 1997 - November 2001 (4 years 8 months)
•Gerenciamento de toda a equipe de garçons e cozinheiros, treinamentos
diversos;
•Administração de todo o fluxo de caixa, mostra de resultados e o
desenvolvimento de melhorias de atendimento;
•Controle de estoque e departamento de compra, buscando melhores preços
e produtos;
•Desenvolvimento de estratégias de conquista de novos clientes e
sustentação dos já existentes;

Education
Mirago Marketing Digital
Marketing Digital Expert, Marketing Digital · (2019 - 2019)

Universidade Paulista / UNIP
superior completo, Propaganda e Marketing
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