VOORSTELLEN
Ik omschrijf mijzelf als een data gedreven marketing communicatie
specialist die graag werkt met een glimlach. Daarnaast ben ik gek op
organiseren en breng mensen graag in beweging. Ik ben benieuwd of ik
met mijn CV bij jou ook een glimlach op je gezicht kan toveren.

DIT BEN IK

ALEX
VAN ESSEN
MARKETING &
COMMUNICATIE

CONTACT

KERNKWALITEITEN*
Betrokken en bevlogen
Creatief met concepten
Sfeermaker, toegankelijk en
enthousiast
Planmatig en gestructureerd
Inspelen op nieuwe trends
Cijfermatig sterk

EXPERTISE / SPECIALISME
Marketing & communicatie
Organisatie evenementen
Online adverteren
Websites
Social Media
Projectmanagement
Trainingen geven

*bron: MediaMovers

RELEVANTE WERKERVARING
DIGITALEX
Brengt mensen in beweging
EIGENAAR | AUG 2017 - HEDEN
Met 20 jaar marketingervaring in de landelijke en regionale media
laat ik ondernemers professioneel bewegen in de digitale wereld.
Daarnaast ben ik van een paar uur tot een paar dagen per week
inzetbaar als projectmanager, wanneer er handjes te kort komen op
het gebied van marketingcommunicatie of bij de organisatie van
(sport)evenementen. Samen werken aan succes, daar word ik blij van!

ALEX VAN ESSEN
TUINFLUITER 30
1733BB NIEUWE NIEDORP
GEBOORTEDATUM 1 APRIL 1976

06 - 13 34 34 62
ALEX@DIGITALEX.NL

REFERENTIES OP AANVRAAG

SOCIAL MEDIA

TELEGRAAF MEDIA GROEP
Dagelijks bereik van 7 miljoen Nederlanders
MARKETING COMMUNICATIE REGIONALE DAGBLADEN | NOV
2015 - JUL 2017
Het identificeren, aantrekken en behouden van (potentiële) klanten,
middels het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van (online)
marketingactiviteiten
SALES ANALIST | OKT 2011 - OKT 2015
Het verzamelen en analyseren van markt- en klantgegevens t.b.v.
sales MT en directie regionale dagbladen
MARKETEER B2B AUTOMOTIVE / ARBEIDSMARKT | APR 2007 SEP 2011
Initiëren en coördineren vanuit marketing van alle noodzakelijke
activiteiten voor sales activatie binnen het segment voor de nationale
markt

LINKEDIN.COM/IN/ALEX-VAN-ESSEN

SBS BROADCASTING B.V.

FACEBOOK.COM/ALEX.VANESSEN.1

Een crossmediaal bereik van meer dan 90% (13 jaar en ouder)

INSTAGRAM.COM/ALEX.VAN.ESSEN

MARKETING INTELLIGENCE MEDEWERKER | 2005 - 2006
Het verzamelen en analyseren van eigen, markt- en klantgegevens
t.b.v. sales MT, programma MT en directie

TROTS OP
HOLLANDSE AVOND VAN DE TELEGRAAF
Deze feestavond heb ik opgezet en jaarlijks georganiseerd voor
de zakelijke relaties van De Telegraaf. De Hollands avond werd een
begrip, door een ongedwongen Hollandse sfeer en altijd een optreden
van een bekende Nederlandse artiest.
AUTOVISIE DRIVER EXPERIENCE
Voor meerdere merken heb ik een zogenaamde 'driver experience'
opgezet in samenwerking met Autovisie. Lezers konden op ludieke
wijze kennis maken met een nieuw model. Dit varieerde van
'autojournalist voor 1 dag' tot 'autocoureur voor 1 dag'.
SCHRIKKELDAGACTIE NOORDHOLLANDS DAGBLAD
De inzet van een multimediale campagne resulteerde in 1.000 nieuwe
abonnees in 1 weekend

ALEX
VAN ESSEN
MARKETING &
COMMUNICATIE

AUTOVISIE AUTORALLY
Een jaarlijks relatie evenement van Autovisie. Importeurs brachten hun
mooiste modellen mee en vervolgens werd er door een loting bepaald in
welk model de rally werd gereden. De rally werd altijd afgesloten met
een netwerkborrel/diner.
NAJAARSPRESENTATIE SBS ZENDERS
Een keer per jaar werd de winterprogrammering van SBS6, NET5 en
Veronica gepresenteerd aan de zakelijke relaties. Hierbij was ik
verantwoordelijk voor 'de facts en figures'

OPLEIDING
FRANKWATCHING | VOLTOOID IN 2017
Facebook adverteren, Zoekmachine marketing (SEO), Google analytics,
Google adverteren (SEA)
HOW & KNOWER | VOLTOOID IN 2016
Online marketing
SRM OPLEIDINGEN EN TRAINING | VOLTOOID IN 2002
Marketing Communicatie
HOGESCHOOL MARKUS VERBEEK | VOLTOOID IN 1997
Marketing & Management

VRIJWILLIGER
VOORZITTER TENNISCLUB WINKEL
Tennisclub Winkel is een actieve tennisvereniging met ruim 125
seniorenleden en 30 jeugdleden
BESTUURSLID STICHTING NIEDORPSPORT
Verbinden van sportverenigingen met o.a. als middel de jaarlijkse
SportAwards
ORGANISATIE HEEL NIEDORP BAKT!
Tijdens dit evenement gaan we op zoek naar de beste taartenbakker
van voormalig gemeente Niedorp
ORGANISATIE DOBBERDAG NIEDORP
Het jaarlijks drijvende feestje in Nieuwe Niedorp

