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SZEMÉLYI ADATOK Nyiri Dávid 

Budapest (Magyarország) 

 +36 30 848 6318    

 davidnyiri.hu@gmail.com 

2011.09.01. – 2011.11.01. Stylist gyakornok

Glamour magazin Magyarország, Budapest 

- Leendő potenciális ügyfelek felkutatása az hirdetési szektorban 
- Kiemelt partnerekkel való kiváló kapcsolattartás, ügyintézés és szerződéskötés 
- Marketing és Account manager alapvető feladatok ellátása 
-  Ajánlatkészítés és tervezés az ügyfeleknek 
- Szerződéskötés előkészítése kiemelt partnereknek hosszabbításra 
- Naprakész kapcsolattartás a terjesztéssel 
- Esetleges új szezonális kiadvány létrehozása a sales csapattal a piaci igényeknek 
megfelelően 
- Személyes találkozók megszervezése az ügyfelekkel 
- Riportok készítése

Sales & Marketing2017.08.28. – jelenleg

Média Tér Kiadó - City Map Budapest

2017.03.01. – 2017.08.25. Értékesítő / Account Manager

D2D Hungary

- Leendő potenciális ügyfelek felkutatása az energetikai szektorban direkt és listás módon 
a B2B és B2C szektorban 
- Úf ügyfelek megszerzése és akvizíciós munkák ellátása 
- Kiemelt partnerekkel való kapcsolattartás, ügyintézés és szerződéskötés 
- Alap Key Account Manager pozíciói feladatok ellátása 
- Ajánlatkészítés, kalkuláció a kliensek számára 
- Személyes tanácsadás az ügyfelek számára, problémamegoldások kivitelezése 
- Napi és heti report az értékesítési számokról

2014.05.01. – 2017.02.28. Értékesítő / Visual merchandiser

Peek and Cloppenburg Hungary 

- Értékesítési számok maximalizálása 
- Törzsvásárlói kártyaprogram ismertetése és ajánlása a vásárlók számára 
- Felelősség az osztály teljes vizuális megjelenéséért 
- Kollekciók koordinálása egy boltbon belül bizonyos külső és belső szempontok alapján  
- Naprakész, trendkövető árúprezentálás

2011.06.01. – 2014.02.01. Szabadúszó stylist

Főbb munkák: 
- InStyle magazin megjelenés, PS magazin megjelenés 
- Presztízs & Style magazin divatszerkesztő és stylist, HG.hu divatszerkesztő és stylist 
- Gerry Weber katalógus / Artificial Group 
- Tesco / Online reklám spot / Umbrella  Budapest 
- Yonderboi videóklip, stylist-asszisztens / Vodafone Hungary 
- Indiai divatmárka katalógus

SZAKMAI TAPASZTALAT !  



2011.06.01. – 2011.09.01. Stylist asszisztens

Marie Claire magazin Magyarország, Budapest 

2009.09.01. – 2011.09.01. Eladó

Pull and Bear Hungary / Inditex, Budapest  
- Eladói munkakör elvégzése

TANULMÁNYOK "  

2010.09.01. – 2011.06.01. Stylist / Stílus-és divattervező

Werk Stílus-és Kommunikációs Akadémia, Budapest 

- Művészettörténelem, viselettörténet 
- Anyagismeret 
- Fotógráfia 
- Divat vagy művészeti jellegű rendezvényeken megfelelő munkakörök ellátása 

2009.09.01. – 2010. 03.01. Kereskedelem és marketing

Budapesti Gazdasági Főiskola

2005.09.01. – 2009.06.01. Gimnázium

Ady Endre Gimnázium, Budapest 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK "  

Anyanyelve magyar

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd

angol B2 B2 B2 B2 B2

olasz A1 A1 A1 A1 A1

Kommunikációs készségek - Jó kommunikációs és meggyőzési készségek  üzleti partnerekkel, megrendelőkkel és 
személyes ügyfelekkel 
- Megfelelő akvizíciós készségek 
- Személyes tanácsadás és ügyfelek problémáinak megoldása, ügyintézésük előre 
segítése

2011.09.01. – 2011.11.01. Stylist oktató

Werk Stílus és Kommunikációs Akadámia 
- Stílusgyakorlat, elméleti és gyakorlati órák tartása

Szervezői készségek - Ügyélkeresés telefonon, e-mailen és egyéb marketing eszközök segítségével 
- Partner meetingek lebonyolítása a megfelelő személyekkel


