Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Gytė Bėkštienė
Vilnius (Lietuva)
867824965
gyte.bekstiene@uzuoveja.lt

DARBO PATIRTIS
2014 01 08–2015 04 02

Pardavimų ir marketingo vadovė
UAB “Žalias slėnis” (viešbutis-restoranas), Anykščiai (Lietuva)
*bendrovės marketingo plano rengimas ir jo laikymosi užtikrinimas;
*įvaizdžio formavimas (pozicionavimo nustatymas ir laikymosi užtikrinimas);
*paslaugų ir jų grupių rinkos analizė, tendencijų prognozavimas;
*konkurencinės aplinkos tyrimų produktų portfelio analizė ir optimalus portfelio užtikrinimas (atitikimo
vartotojų poreikiams);
*produktų kūrimo ir įvedimo, pardavimų skatinimo, rėmimo akcijų, lojalumo programų organizavimas;
*viešųjų ryšių priemonių taikymas, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos skleidimą;
*išorinių rinkodaros paslaugų pirkimas bei jų koordinavimas (žiniasklaidos kanalai, gamyba, renginiai).

2012 10 15–2013 10 10

Mados projekto vadovė
UAB ”Beta/Stilius“ (Internetinė prekyba), Vilnius (Lietuva)
Visapusiška atsakomybė už „Beta/Stilius“ projekto darbą, akcijų paiešką bei paruošimą, vadybininkų
darbų kontrolę, tiekėjų paiešką, informacijos paskirstymą, akcijų planų rengimą.

2006 03 –2012 08

Vadovė, įmonės savininkė
UAB "Via Fashion" (Produkcija iš Italijos - "Pollini", "Milla Schon", "Denny Rose"), Vilnius
(Lietuva)
Visapusiška atsakomybė už įmonės bei jos padalinių (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Rygoje) drabužių
bei avalynės asortimento valdymą, įmonės veiklos organizavimą, personalo atranką, pardavimo darbų
sudarymą bei kaštų įvertinimą, nuolatinę rinkos bei konkurentų analizę, produkcijos atranką, pirkimo
užsakymų formavimą bei paskirstymą filialams, kainodarą, marketingo planų rengimą bei
jų įgyvendinimą.

2005 10 –2006 09

Pardavimų vadovė
UAB “Nijolė”, Vilnius (Lietuva)
Pardavimų organizavimas, naujų klientų paieška, naujų produktų pristatymas rinkai, rinkos tyrimų
atlikimas, rezultatų vertinimas, būsimų pardavimo darbų sudarymas, personalo atranka.

2003 09 –2004 06

Dėstytoja
Šiaulių kolegija, Vilnius (Lietuva)
Biznio pradmenų ir raštvedybos dėstymas.

1994 09 –2004 06

Mokytoja
Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla, Šiauliai (Lietuva)
Anglų kalbos dėstymas 1-10 klasėms; klasės auklėtoja.
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2009 –2009

Gytė Bėkštienė

Mados marketingas
Marangoni Institutas, Milanas (Italija)
Baigiamojo darbo tema: ”Rinkos tendencijų analizė bei tinkamų įrankių panaudojimas vartotojo
poreikių patenkinimui”

2003 –2005

Vadybos ir verslo administravimo magistras
Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva)
Magistro baigiamojo darbo tema: “Vidaus ir išorės audito analizė UAB “Plamega” pavyzdžiu”

1998 –2001

Anglų kalbos filologija
Šiaulių Universiteto kvalifikacijos institutas, Šiauliai (Lietuva)
Baigiamojo darbo tema: “Leksikinės – gramatinės transformacijos panaudojimas mokykloje”

1995 –2000

Vadybos ir verslo administravimo bakalauras
Šiaulių Universitetas, Šiauliai (Lietuva)
Bakalauro darbo tema: “Akcijų dinamikos analizė UAB “Specus Šiauliai” pavyzdžiu“

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
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Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Vairuotojo pažymėjimas
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