
Примерна препоръка 

ДО УПРАВИТЕЛЯ   

на фирма ............ 

гр. ......................... 

  

П Р Е П О Р Ъ К А 

на 

Иван Иванов Иванов 

за позицията Маркетинг мениджър 

  

Казвам се Стефан Стефанов и съм управител на във фирма ..................., ЕИК............... със седалище 
и адрес на управление ............................................ . 

Иван Иванов Иванов, роден на 15 май 1980 година в град Стара Загора, постъпи на работа в 
нашата фирма на 28 Август 2007г. на длъжността Маркетинг мениджър и работи при нас до 
28.05.2022г. 

Служителят изпълняваше безупречно всички функции, характерни за тази длъжност. 

Най-важните му задължения бяха: 

• Отговаряне на запитвания и подготвяне на оферти; 

• Поддържане и създаване на реклами в социалните мрежи и различни сайтове; 

• Водене на различни рекламни кампании за привличане на нови клиенти. 

Освен общите за длъжността функции, г-н Иванов извършваше и дейности като преводи на важни 
документи на български език и организиране на изпращане на подаръци на лоялни клиенти и 
партньори. 

Иван Иванов изпълняваше отлично задълженията си като Маркетинг мениджър във фирмата. Той 
има отлично образование, професионални познания и умения. Притежава много добри познания 
относно различните типове клиенти и успява да направи много успешни рекламните кампании, с 
които привлече много нови клиенти за нашата фирма. Поддържаше отлични контакти с 
чуждестранните ни партньори. 

Беше добър лидер, умееше да вдъхновява екипа, да постига разбирателство и сплотеност в 
работата на служителите. 

Съжаляваме, че господин Иван Иванов ни напуска, за нас той беше един много надежден и 
отговорен служител. Благодарим му за отличната работа и му желаем успех във всяко следващо 
професионално и лично начинание. 



Препоръчвам уверено Иван Иванов за длъжността Маркетинг мениджър като съм убеден, че ще 
се справи отлично с всяка задача и всеки проект, който му бъде възложен. 

Надявам се, че препоръката ми ще бъде полезна за Вас. 

Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с мен на тел: 359 888................... или на 
имейл stefan.stefanov@emailmail.bg 

  

Гр. София 
30.05.2022г.       

 Управител на фирма ................. 

Стефан Стефанов 

 


