Десислава Тодорова

Развитие на пазари и бизнес операции

Силен бекграунд в развитието на продукти и пазари с 7+
години опит в Китай, развивайки междуанродни търговски и
бизнес умения.
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Бренди Къмпани ЕООД, Организатор работа с клиенти
ФЕВ 2017 - СЕГА | БЪЛГАРИЯ

Дружество за производство на колесари и електрически
мотопеди. , Като организатор на работата с клиенти
координирам всички бизнес процеси между дружеството и
неговите ключови корпоративни клиенти. Работата ми е тясно
свързана с встъпването на нови пазари, разширяване на
клиентската база, подисгуряване на клиентска удовлетвореност
и качествено изпълнение на техните изисквания.

ЕЗИЦИ
Английски
Китайски
Руски

УМЕНИЯ
ARCC OFFICES, Старши мениджър продажби
OКТ 2013 - ЯНУ 2017 | ШАНХАЙ, КИТАЙ

Компания за управление на имоти, с широко портфолио от
индустриални, търговски и бизнес сгради. Основните ми
отговорности бяха увеличаване нивата на заетост на сградите, като
същевременно менажирам партньорските отношения с местни и
чуждестранни брокерски фирми.

Умение да виждам голямата
картина
Стратегическо планиране
Продуктово развитие
Оптимизация на процеси
Преговори

ОБРАЗОВАНИЕ
ASIAN BIZ , Мениджър бизнес развитие
Компания за управление на имоти, лидер в сферата на бизнес
имотите в Шанхай. Отговарях за разработването на нови канали
за продажби чрез стратегически партньорства, които конвертират.

Русенски университет "Ангел
Кънчев"
Индустриален Мениджмънт Бакалавър
2005 - 2009

J STANDARD DENT , Мениджър бизнес развитие

НАГРАДИ И
СЕРТИФИКАТИ

ЮНИ 2012 - ОКТ 2013 | ШАНХАЙ, КИТАЙ

НОЕ 2010 - МАЙ 2012 | ШАНХАЙ, КИТАЙ

Лицензираща компания в областта на медицинските изделия,
която подпомага сертификацията им до пускане в свободно
обръщение на територията на Китайската Народна Република.
Работата ми включваше идентифициране на ключови продукти за
китайския пазар, съвместно с фирмата производител,
координация на процесите по изготвяне на техническата
документация до пълното сертифициране.

40 до 40 Най-вдъхновяващи
личности, България 2017
HSK 4 Държавен изпит по
владене на китайски език, 4-та
степен, 2016

