Leonardo Zaneti
Fotógrafo
W: http://www.worky.com/leonardo-zaneti
Leonardo Zaneti's Professional Experience
2011 - 2012

AD.Dialeto | Engagement & Performance - Estagiário de Pesquisa em Social Media
• Confecção de planilha com posts extraídos e classiﬁcados por tagueamento (palavras-chaves) e
polaridade (sentimento);
• Análise e classiﬁcação de comentários sobre clientes da agência nas mídias sociais;
• Monitoramento online de clientes estratégicos da agência, com foco em melhoria da presença
online destes;
• Consolidação de resultados em relatórios qualitativos e/ou quantitativos (apresentações em
PowerPoint) ao cliente, com apresentação de recomendações com base nos resultados;
• Participação em reuniões para alinhamento de estratégias da agência para com o cliente, visando
agregar positivamente no resultado de presença online.

Key Skills
2011 - Present

DOS, NAS, Powerpoint
Freelancer - Fotógrafo
Tenho feitos trabalhos de fotograﬁa como freelancer, veja meu portfólio: http://leozaneti.com

Key Skills
2011 - 2012

HTTP
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Leonardo Zaneti's Education and Qualiﬁcations

2012

Bachelor/Degree - ,
Universidade Anhembi Morumbi

2012

Bachelor/Degree - ,
Universidade Anhembi Morumbi
Leonardo Zaneti's Additional Information
Links
Blog - http://fotografetambem.com
Fan Page Facebook - http://www.facebook.com/leozanetifoto
Portfolio - http://leozaneti.com

Linkedin Proﬁle - http://www.linkedin.com/in/leozaneti
Blog - http://fotografetambem.com
Fan Page Facebook - http://www.facebook.com/leozanetifoto
Portfolio - http://leozaneti.com
Linkedin Proﬁle - http://www.linkedin.com/in/leozaneti
Interests
Comunicação, Fotograﬁa, Internet, Blogs, Redes Sociais.
Memberships
Coletivo Corrente Cultural
Awards
1º Lugar no Concurso de fotograﬁas da III Semana de Fotojornalismo na USP, 2009

