
TÖÖKOGEMUS

Eesti vabalevikanalite ehk TasutaTV ja HübriidTV toote- ning turundusjuht. Tegevuste

strateegia, teostus ja tagasisidestamine (NPS). Sisuturundus, reklaamikampaaniad, koostöö

elektroonikapoodide jpt huvitatud osapooltega; uudiskirjad, FB, Tw, YT kanalites sisu loomine;

printreklaamid, tekstid, edukad koostöökampaaniad Goali ja SmartAD-ga; veebilehe UX/UI,

igapäevane haldus ja monitooring. HübriidTV UX/UI arendus ja jooksev admin; jaeteenuse

II astme kasutajatoe ning klienditeeninduse juht. Olin esimese AI-kaamerate projekti juht

ning esimese interaktiivse telereklaami projektijuht.

02/2015 - 11/2019Levira AS | TasutaTV ja HübriidTV toote- ja turundusjuht

Fotokaupade keti turundusjuht. Teinud kogu brändiloome (logost tunnuslause ja CVI-ni),

sekka uus veeb, 1500+ artiklit veebis, kõik tekstid, print ja veebikujundused; kaupluste

interjöör ja POS-lahendused, sotsmeedia haldus, ristturundusprojektid jpms. Töö sees oli

ka Sigma objektiivide ja Leica kaamerate brändijuhtimine.

03/2006 - 08/2013Fotoluks AS | B2C Turundusjuht
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Andres Tarto
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Saha 23-8, Tallinn, Estonia

tartoandres@gmail.com

+372 510 60 50

linkedin.com/in/andrestarto/

Üle 14-aastase töökogemusega käed-külge tüüpi turundus- ja tootejuht, UX/UI spetsialist.

Sügavalt veebi- ja sisuturunduse usku. Pannud paika müügi- ja reklaamistrateegiad, andnud

e-keskkondades ettvõtetele näo ja uudisvoo. Lisaks kujundan, haldan kogu tervikut, visuali-

seerin veebi ja prindi jaoks jne; oskan hästi keerulisest olulist välja sünteesida ja seda siht-

rühmale lihtsaks ning arusaadavaks muuta; märkan detaile, olen täpne ja pühendunud,

suure missioonitundega inimene.

Soovin põnevat turundusega seotud väljakutset, soovitavalt rahvusvahelise taustaga ettevõttes

või organisatsioonis. Valdan vabalt soome ja inglise keelt. Loodan eest leida toredad, arukad ja

oma ala tundvad kolleegid, kellega koos õppida ja jätkuvalt paremaks saada.

hiljem ka TV-teenuste arendusjuht

Kõik B2B turundustegevused alustades stateegiast kuni igapäevase halduseni. Uus CVI, sisu-

turundus + uued fotod ja videod, veebi uuendamine, sotsmeediakanalite käivitamine ja sisu-

loome. PR tekstid, artiklid, uudiskirjad, print- ja veebireklaamid ning SEO. Google ADs,

seminarid, messid, POS-materjalid, maandumislehed jne. Lähemalt näeb andrestarto.ee

01/2020 - 04/2020AU Energiateenus | B2B turundus- ja kommunikatsioonijuht



EDITA OY | B2B projektijuht, hiljem repro-osakonna juht

Projektijuht tehniliselt keerukal fleksotrükialal. Hiljem trükiettevalmistusosakonna juht
(viimased 4 aastat).

08/1994 - 02/2004

SESOMA OY | B2B Country Manager

XXL-printerite maaletooja, distribuutor. Koostöös Soome SESOMA OY-ga. Müügi-
strateegia, turundusplaan, kõik aktiviteedid.

03/2004 - 05/2005

Klassikaline aerofotograafia lennukitelt. Kliendid Eestist ja Soomest, nt Palmako,
A Le Coq, Saku, Arhitektuurimuuseum, Tallinna Sadam jpt. Vt ka taevapiltnik.ee

08/2004 - ...Seos Meedia OÜ | Aerofotograaf

HARIDUS

Tallinna Ülikool,

Reklaam ja meedia, BA

Sotsioloogia

1997 - 2002

J. Westholm Gümnaasium 1989 - 1994

Saku Keskkool 1982 - 1989

Tallinna Ülikool, Balti Filmi- ja Meediakool

Meediajuhtimine ja TV-oskused, MA

2017 - 2019

KEELED

Inglise

Soome

Vene

Prantsuse

-

-

-

-

valdan vabalt

valdan vabalt

hea

vähene

„Kast ja post ehk Eesti postkast” 2004

„Kõrgelt leitud. Eestimaa mustrid ja kujundid” 2014
„Päevinäinud peeglid” 2007

Personaalnäitused

2014

Publikatsioonid

Fotoraamat „Eestimaa 1000 jala pealt” 2008

HOBID

Fotograafia, astronoomia, sulgpall,

koorilaul, raamatud jpm.

Kõik sadamaga seostuvad turundustegevused; strateegia, tekstid, kujundused, fotod jne.

08/2008 - 12/2009Tallinna Sadam | Turundusspetsialist


