
Stimate Doamnă/ Stimate Domnule,

Mă numesc Vlad Arhire, am 22 de ani, locuiesc în Timișoara, iar în momentul de față sunt
student în anul 2 la Facultatea de Marketing din cadrul Universității De Vest. Vă transmit
această scrisoare de intenție deoarece vreau să-mi prezint interesul de a derula un stagiu de
practică pe perioada verii în cadrul companiei dvs.

Motivul principal pentru care îmi doresc să urmez un internship în compania dvs. este
reprezentat de faptul că activitatea de digital marketing mă atrage foarte tare, iar
deprinderea unor abilități practice, precum și munca în cadrul unor proiecte de-ale
companiei m-ar ajuta foarte mult în dezvoltarea profesională. Consider că în cadrul
companiei aș avea oportunitatea de a învăța de la cei mai buni, iar acest lucru îmi va util în
ceea ce privește viitorul meu profesional.

Până acum, am încercat să pun în practică noțiunile teoretice învățate la facultate, doar că la
un nivel foarte mic: am învățat să lucrez în WordPress, să fac design la nivel mediu în
Photoshop și Illustrator, dar și să fac un sondaj de opinie, precum și să-l analizez și
interpretez.

Sunt o persoană autodidactă, încerc să învăț din cursuri online noțiuni de digital marketing,
iar anul acesta am reușit să finalizez un curs de strategii de marketing, în care am acumulat
cunoștințe despre strategie de pre-lansare și lansare produs. De asemenea, sunt pasionat și
de zona de community management, iar platformele precum Discord, TikTok sau Telegram
îmi sunt foarte familiare.

Mi-ar plăcea să am ocazia să lucrez în cadrul companiei dvs., să mă dedic și să profit la
maximum de șansa de a învăța de la profesioniști care lucrează cu companii cunoscute, de
peste 10 ani.

Aștept cu nerăbdare răspunsul dvs și mi-ar face plăcere să vă povestesc mai multe despre
mine în cadrul unui interviu.

Vă mulțumesc,
Vlad Arhire


