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Bilgiler

Doğum Tarihi: 19 Temmuz 1994
Şehir: Antalya / Türkiye
Medeni Hali: Bekar
İlgi Alanları: Kitap okumak, seyahat etmek, yüzmek, yenilikçi fikirler oluşturmak

Çalışma Deneyimi

Dijitalmarkam

E-posta: utku@utkukuk.com
Web Adresi: utkukuk.com - dijitalmarkam.com
Telefon: 0534 784 0801

Temmuz 2015 — Devam etmekte

Kurucu Ortak
Dijitalmarkam adlı şirketin kurucu ortağıyım. Profesyonel olarak web tasarım ve pazarlama hizmetleri gerçekleştiriyoruz.

Sportsent

Haziran 2015 — Ocak 2017

Dijital Pazarlama Uzmanı
Sporsent adlı global platform için profesyonel dijital pazarlama ve sosyal medya çalışmaları gerçekleştirdim.

Dochest

Mayıs 2014 — Eylül 2016

Kurucu Ortak
Dochest adlı global web projesinin kurucu ortağı olarak, aktif web pazarlama hizmetlerini gerçekleştirdim.

Biztalks

Mayıs 2013 — Haziran 2016

Web Tasarım ve Pazarlama Uzmanı
Biztalks şirketinde web tasarım ve pazarlama alanlarında çalışmalar gerçekleştirdim.

Gelecek Yazılım

Şubat 2010 — Mayıs 2014

Dijital Pazarlama Uzmanı
Gelecek Yazılım Çözümleri şirketinde 4 yıl boyunca dijital pazarlama alanında yenilikçi çalışmalar ürettim.

Gelecex

Ağustos 2008 — Eylül 2015

Web Tasarım & Sosyal Medya Uzmanı
Gelecex adlı oluşumda şirketin sosyal medya çalışmalarını ve web hizmetlerini geliştirdim.

Nitelikler

2008 yılından beri sektörel olarak web projeleri geliştiriyorum. Web tasarım üzerine çalışmalar yürüten bir ekibin yöneticisiyim.9 yıldır
yaklaşık 200'den fazla web sitesine hizmet verdim, 2,5 yıldır kurumsal olarak web tasarım ve dijital pazarlama hizmetleri sağlıyoruz.
Global olarak 2 projenin içinde aktif olarak görev alarak dijital pazarlama kampanyaları yönettim.
Web olarak orta seviyede html/css/jquery/php bilgim mevcut. İleri seviyede cms sistemler ve hazır sistemler üzerine çalışmalar
yürütmekteyim. Ek olarak web tasarım, marka danışmanlığı, dijital pazarlama hizmetleri vermekteyim.

Eğitim

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Eylül 2014 — Devam etmekte

Akdeniz Üniversitesi

Lise

Eylül 2008 — Haziran 2013

İlhami Ertem Anadolu Lisesi

İlgi alanları

Reklam sektörünü 5 yıldır düzenli takip etmekteyim, bir çok seminere katılma fırsatı elde ettim. Sektörel olarak çıkan güncel
yayınları, blogları ve sektörel konumda bilgi sahibi kişileri takip etmekteyim, ve bu alanda yapılan çalışmaları okumaktayım. Kendimi
bu sektörde geliştirmeye çalışıyorum. Yaratıcı ve yenilikçi projeler üretmeye çalışıyorum. Dijital pazarlama, marka danışmanlığı ve
web tasarım çalışmaları üretiyorum. Sosyal medyayı yakından takip ediyorum. Ek olarak üniversitede reklamcılık bölümünü
okuduğum için sektörel konularda bilgilerim mevcut.Üniversite sayesinde birçok marka ve kurumsal firmalar için reklam
kampanyaları ürettik.
Bunların dışında, kitap okumak, yüzmek, seyahat etmek, yenilikçi fikirler ile özgün projeler üretmek hobilerim arasında
bulunmaktadır.

Yabancı Diller

İngilizce (Orta Seviye)

Referanslar

Web tasarım ve pazarlama alanında yaklaşık 200 adet proje ürettim. Bu projelerde web tasarım ve dijital pazarlama hizmetleri
verdim. Bu bilgilere www.utkukuk.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Kurucusu olduğum ekibimiz ile geliştirdiğimiz çalışmalar için
www.dijitalmarkam.com sitesine göz atabilirsiniz.

