
CHIRIAC CLAUDIU-VALENTIN

Adresă de e-mail Adresa Oraș/sat Data nașterii

Locul nașterii Permis de conducere Sex Naționalitate

Stare civilă

Experiență
profesională

Reprezentant Comercial

SC Romcarton SA membră a Grupului Rossmann, Bucuresti

Reprezentant Vanzari

SC Nandi SRL, Drobeta Turnu Severin

Reprezentant Vanzari

SC TD Mh, Drobeta Turnu Severin

cvclaudiu@yahoo.com Aleea Privighetorii, nr.5, bl.J1,
sc.3, ap.7

Drobeta Turnu Severin 09.03.1975

Drobeta Turnu Severin da Bărbat Romana

Necasatorit

oct. 1999 - nov. 2000

Realizarea si elaborarea propunerilor privind lansarea de noi produse
Studiu de piata specific activitatii de marketing in mediul B2B
Intretinerea relatiilor comerciale cu clientii existenti

mart. 2001 - mart. 2005

Promovarea produselor si a imaginii companiei,
Cresterea vanzarilor pe zonele alocate,
Realizarea targetelor, cresterea numarului de beneficiari, incasare si obiective speciale lunare

mart. 2006 - iun. 2008

-implementarea planului lunar de vanzari in concordanta cu prioritatile companiei.
•Stabilirea unei relatii pe termen lung cu clientii si crearea unei imagini bune .
•Dezvoltarea de noi oportunitati de vanzare in cadrul zonei/canalul alocat - Traditional Trade si
HORECA.
•Aranjarea produselor la raft conform solutiilor recomandate pentru fiecare tip de magazin.
•Implementarea materialelor pentru activarea rutei de cumparare a produselor, in magazinele
alocate .
•Plasarea unui numar cat mai mare de materiale de comunicare/vizibilitate .



Bussiness Developer

Coca Cola HBC, Drobeta Turnu Severin

Studii și certificări Facultatea de Drept

Universitatea Hyperion, Bucuresti

Stiinte Economice

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Drobeta Turnu

Severin

Bacalaureat

Colegiul National Pedagogic "Stefan Odobleja", Drobeta Turnu Severin

Limbi străine engleza

italiana

Certificări ECDL

iun. 2008 - nov. 2018

Actiune pentru dezvoltarea bazei de clienti colaboratori din zona alocata;
Negocierea conform politicii comerciale a companiei a contractelor cu clientii noi si reinnoirea
celor aflate in derulare ce urmeaza sa expire;
Responsabil pentru implementarea si respectarea conditilor comerciale mentionate in contractele
in vigoare din zona, inclusiv listarea si expunerea gamei de produse in locatii;
Monitorizarea eficienta a contractelor si actionarea pentru remedierea situatiei in cazul in care
exista deviatii de la plan;
Responsabil de completarea corecta si la timp a rapoartele solicitate si a documentelor necesare
pentru crearea clientilor noi in sistem/ baza de date;
Monitorizeaza evolutia volumului de vanzare si a numarului de clienti activi fata de obiectivele
(targetele) setate si ia masuri pentru remedierea eventualelor deviatii de la plan pentru intreaga
zona alocata.

1995 - 1999

Licentiat al Facultatii de Drept in cadrul Universitatii de Drept Bucuresti in 1999 cu lucrarea de
licenta Contractul de Comodat

2005 - 2008

Licentiat in stiinte economice specializarea Finante Banci

1989 - mart. 1993

Profil Energetic



Interese drumetii

Ski

sport, natura

Secțiune
personalizată

2006

Activitate politica, Presedinte USR Mehedinti din 2019 pana in prezent


