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λίγα λόγια για μένα
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στο Κερατσίνι. Είµαι κάτοχος πτυχίου του
τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ενώ ολοκληρώνω
σπουδές στη Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας του
τµήµατος Πληροφορικής, στο ΕΑΠ - Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα.
Από το 2000 έως και σήµερα (2015), εργάζοµαι πάντα στον χώρο
της Πληροφορικής, ξεκινώντας την καριέρα µου από φοιτήτρια σε
µεγάλες εταιρείες Ανάπτυξης Λογισµικού, ως προγραµµατίστρια,
στην συνέχεια ως Web Developer και σήµερα πλέον ως
Digital Project Planner.
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tips
∆ιδάσκω σε φροντιστήριο & σε επίπεδο ιδιαιτέρων σε µαθητές
& φοιτητές πληροφορικής από το 2004.
∆ιαθέτω πιστοποίηση από την Adobe Macromedia στο Flash, σε
ActionScript 2.0 & 3.0 και από την ECDL.

επιπλέον τοµείς
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Έχω λάβει βραβείο καλύτερης ιστοσελίδας, ως προς το περιεχόµενο
και την λειτουργικότητα από την HATTA στα βραβεία Θεσαλλονίκης
το 2012.
Από το 2014 η HATTA µε επέλεξε ως µόνιµο µέλος επιτροπής για την
απονοµή βραβείων ιστοσελίδας στην Έκθεση Θεσαλλονίκης.
Έχω διακριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, το Ευγενίδιο Ίδρυµα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την συµµετοχή µου και την διάκρισή µου
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “Τεχνοµάθεια”.

Τι μπορώ να προσφέρω στην επιχείρησή σας;

Από τις συνεργασίες µου αναζητώ,
το οµαδικό πνεύµα και την πρόοδο.
Είµαι φιλόδοξη, οργανωτική & ευέλικτη
µε θετική ενέργεια, αναζητώντας λύσεις
και παράγωντας ιδέες.

Ως οmnichannel web analyst είµαι ο άνθρωπος που µπορεί να χρησιµοποιεί όλα τα εργαλεία του digital marketing, για να βελτιώσω ουσιαστικά την ψηφιακή παρουσία µιας επιχείρησης προς όφελός της. Η βελτίωση αφορά
θέµατα επικοινωνίας, λειτουργίας, χρηστικότητας, σχεδιασµού, περιεχοµένου & βελτιστοποίησης στις µηχανές
αναζήτησης µε στόχο την επίτευξη branding. Μελετάω εις βάθος τα Web Analytics, ως προς την συµπεριφορά των
χρηστών µέσα στην ιστοσελίδα και στα Social Media, ώστε η επιχείρηση να ανταποκρίνεται στην αγορά. Μπορώ να
κάνω διαχείριση budget για την βέλτιστη απόδοση κάθε επένδυσης. Καταρτίζω έρευνες και case studies ώστε η
επιχείρηση να έχει πάντα το προβάδισµα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Αρθογραφώ µε στοχευµένα κείµενα, ενώ
εκπαιδεύω το προσωπικό ώστε να συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Επαγγελµατική πορεία

- 2000 έως 2007 Programmer & Developer σε εταιρείες Πληροφορικής,
ως ιδιωτικός υπαλληλός
- 2007 έως 2011 CEO στην Artemis Media Group (εταιρεία Πληροφορικής)
- 2011 έως 2103 Internet Manager σε εταιρεία, ως ιδιωτικός υπάλληλος
- 2013 έως σήµερα CEO στην EduGo Ltd. (Συµβουλευτικές υπηρεσίες και διοργάνωση
βιωµατικών εξειδικευµένων σεµιναρίων Πληροφορικής και Digital Marketing)
http://www.edugo.gr

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, να έχετε µια υπέροχη µέρα !

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ιατηρώ και επιλεµούµαι το
επαγγελµατικό µου blog
http://web-seo-greece.com
Αρθρογραφώ στο επιστηµονικό
blog http://myscience.gr
Ακολουθώ την τέχνη του
Shaolin Kung Fu

