IOANA ANDREEA VLAD
„ Studenta în cadrul ASE – Facultatea de Marketing la programul de Master Rela?iiPublice în
Marketing,pasionata de Marketing ?iPR am acceptatprovocarealansata de UGIR de a fi parte
din echipalor de cercetarearezlizând un studiu pilot în rândulmembrilorconfedera?ie. Stagiul
de practicaefectuat

în

cadrul

UGIR

a

fost o

experien?ainteresanta

care

m-a

determinatsaramân în domeniulpatronatelor, în prezentfacând parte din echiapaPatronatului
Societa?ilor din Construc?ii.“

ANDREEA MIHAELA VELICU
„In prezent sunt studenta la ASE unde urmez cursurile programului de Master Managementul
Marketingului. Sunt o persoana metodica ?i analitica, îmi place sa lucrez dupa un plan bine
stabilit în orice situa?ie ?i tind sa cred ca pot atinge performan?e în domeniul pe care îl
studiez. Pasionata de marketing, consider caacesta este o provocare continua, pia?a se
schimba mereu iar tehnicile trebuiesc adaptate la cerin?ele acesteia.“

CRISTINA MARAVELA
„Studenta la masterul Rela?ii Publice în Marketing din cadrul Ase. Mi-a facut o
deosebita placere sa particip la realizarea proiectului de repozi?ioanare a Confedera?iei
Patronale UGIR. Sunt o persoana serioasa, ambi?ioasa, puternica ?i careia îi plac

provocarile ,iar intrând în lumea patronatelor ?i realizând un asemenea proiect chiar a fost
o mare provocare pentru mine.“

ALINA ENE
„Numele meu este Alina Ene, sunt studenta la Facultatea de Marketing din cadrul Academiei
de Studii Economice din Bucuresti. Ma consider o persoana dinamica, îmi plac provocarile si
doresc sa îmi construiesc o cariera de succes în domeniul marketingului. Experienta avuta cu
proiectul de cercetare pentru confederatia patronala Ugir a fost una interesenta si m-a ajutat
sa-mi consolidez cunostiintele depre mediul de afaceri din România.“

LUIZA FILIPOI
„Ma numesc Luiza Filipoi ?i sunt s tudenta în anul II la Facultatea de Marketing din
cadrulAcademiei de StudiiEconomice,Stagiul de practica la UGIR m-aajutatsa-mi
dezvoltabilita?ileorganizatorice, comunicarea?icompeten?ele de lucrul în echipa. In acest
moment lucrezca Brand Manager pentru o revista online ?icompeten?eledezvoltate în
timpulperioadei de practica ma ajutafoartemult.“

GABRIELA FULGEANU
Ma numesc Gabriela Fulgeanu ?i sunt o studenta pasionata de Marketing ?i

Comunicare. Sunt o fire sociabila, deschisa ?i prefer sa abordez întotdeauna lucrurile într-o
maniera cât mai creativa ?i personala, ceea ce mi-a permis sa ma pliez pe obiectivele
proiectului derulat pentru UGIR. Impreuna cu echipa de lucru am realizat un proiect
ambi?ios de care suntem mândrii cu to?ii.

CIRIPAN ANDREEA
Ma numesc Ciripan Andreea ?i am desfa?urat stagiul de practica la confedera?ia
patronala UGIR. Am terminat Facultatea de Finan?e , Asigurari, Banci ?i Burse de Valori în
cadrul Academiei de Studii Economice Bucure?ti ?i am continuat studiile prin programul de
master Marketing Internationat din cadrul Faculta?ii de Marketing ASE. Mi- a? dori pe viitor
sa lucrez în acela?i sistem, stagiul de practica aducându-mi noi cuno?tin?e în domeniul
marketingului.

