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RADU PANAIT
Intreprinzător, Manager, Artist

https://www.facebook.com/radupanait

CU CE MĂ OCUP

Director General  
RP Net Media SRL

Satu Mare

După terminarea facultății, ne-am deschis firma RP Net Media SRL cu 
obiectivul de a crea website-uri și de a le promova. Am pornit această 
activitate din fonduri proprii, fără niciun fel de sprijin. 
Aveam deja experiență în mediul online prin prisma faptului că stăteam 
mult timp zilnic pe internet și înțelegeam bine direcția în care se 
îndreaptă societatea noastră. 

În cadrul firmei noastre, de-a lungul anilor, am gestionat numeroase 
proiecte online pe diferite verticale, focusul nostru fiind publicitatea 
online. 

Latimp.com platformă de gestiune a programărilor, urmărire a fluxului 
pentru prestatori de servicii. 
Rețea de website de interes feminin- SUA și UK.
Comparator de prețuri pentru produse precum haine și cosmetice- 
SUA și UK.
Servicii de optimizare, monetizare website-uri și campanii publicitare. 
Producție video și animații.

Partener Strategic Google Adsense / ADX
Google 

În urma rezultatelor obținute folosind programul Google Adsense, am 
fost adăugat într-un program, unde am testat produse noi și strategii 
gândite împreuna cu angajați de la Google pentru creșterea 
traficului, a brandului, dar și pentru maximizarea veniturilor generate din 
publicitate 
.

Partener Strategic Glam Media
Glam Media 

Londra - UK

Glam Media- agenția de publicitate care ne ajuta pe noi să monetizăm 
traficul din UK. Website-urile noastre fiind în top 10 website-uri propuse 
marilor companii englezești în pachetele de publicitate oferite către 
aceștia. 

CALITĂȚILE MELE
Sunt o persoană perseverentă, creativă și 
energică. 

LIMBI STRĂINE
Engleză
Proficient

Italiană
Proficient

AWARDS
Google Adsense Success Story 
2009

TIMPUL MEU

Muncă
Familie
Timp personal
Auto dezvoltare

https://www.facebook.com/radupanait
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CU CE MĂ OCUP

Red Carpet Fashion Awards LTD - Managing 
Director
Red Carpet Fashion Awards LTD

Londra - UK

RedCarpetFashionawards.com a deținut titlul de cel mai popular blog de 
fashion din UK pentru 7 ani la rând. 
Am cumparat 30 % din pachetul de actiuni al acestei companii, facând 
parte din planul meu de expansiune în categoria Beauty/Fashion.

Google Ads Optimizer Trilulilu.ro
Trilulilu

Cluj Napoca

Trilulilu- numit și Youtube-ul României. A fost prima platformă de video 
din România. 
M�am ocupat de optimizarea și monitorizarea veniturilor generate din 
Google Adsense pentru acest site. 

Google Ads Optimizer - Empire Games
Empire Games

Cluj Napoca

Empire Games- Companie specializată în crearea de jocuri mici pentru 
browser și telefon. 
M�am ocupat cu implementarea și optimizarea veniturilor generate din 
programul Google Adsense. 

ABILITĂȚI DOBÂNDITE
Management Campanii Publicitare Online
Facebook Ads si Google Ads/Adwords. Am gestionat personal bugete 
de sute de mii de euro în campanii publicitare online urmărind 
rezultatele și optimizând campanii. 

Optimizare Spații Publicitare în website-uri si aplicații
Atât pentru siteurile noastre cât și pentru siteurile clientilor, am 
optimizat spațiile publicitare pentru a maximiza veniturile generate de 
programul de publictate Google Adsense și ADX unde creșterea 
veniturilor în medie a fost de 100 %. 

Manager de proiect
În toți anii de muncă am creat zeci de proiecte din fonduri proprii, astfel 
am acumulat experiența necesară pentru a gestiona echipe mari de 
programatori, designeri, testeri și marketeri. Sistemul meu preferat de 
gestiune a personalului este KANBAN. Cu el am avut cele mai bune 
rezultate.  

PROIECTE

Latimp.com SaaS
Satu mare

Aplicație de gestiune a programărilor
Unul din cele mai complexe proiecte pe care 
le-am realizat este platforma Latimp.com. 
Platforma a automatizat procesul de 
programări și raportare pentru prestatori 
de servicii 
https://www.youtube.com/watch?
v=yN1w_VgCGdw

Proiect Muzical - 
coproducător CD

International

Coproducator Album Muzică Flamenco Jazz. 
Artist: Flavio Sala
Nume Album : De la Buena Onda

https://www.youtube.com/watch?
v=7pggij9Dhs4&list=PLn3gHxBrr9KnibET0DXeW
msKWCa8RUl7u&index=10

Am realizat acest album în colaborare cu 19 
artiști de renume international.
Am cofintantat proiectul și m-am ocupat de 
partea administrativă. 

CARȚI CARE M-AU 
AJUTAT



Mind Traps

Roland Barach



How to Win 
Friends and 
Influence People

Dale Carnegie

https://www.youtube.com/watch?v=yN1w_VgCGdw
https://www.youtube.com/watch?v=7pggij9Dhs4&list=PLn3gHxBrr9KnibET0DXeWmsKWCa8RUl7u&index=10
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EXPERIENȚA MEA
Management Echipe Business developement

Investiții Vânzări

Leadership Investiții pe Bursă

EDUCAȚIE

Academia de Muzică Gheorghe Dima - Cluj 
Napoca
Universitate

Modul Pedagogic 
Universitate

Liceul de Artă Aurel Popp - Satu Mare
Liceu

CURSURI
Comunicare eficientă
Curs și Workshop comunicare 
eficientă cu echipe.

Curs Luterie chitară clasică
Am avut onoarea să explorez 
meseria de lutier de chitări sub 
indrumarea maestrului lutier 
Camillo Perrella - Bojano CB 
Italia.

Agile - project management 
Curs și workshop - gestiunea 
proiectelor în sistem SCRUM și 
Kanban.

PASIUNI
Tranzacționare Bursă Cântat la chitară

Confecționare Cuțite Automatizare Clădiri

CARȚI CARE M-AU 
AJUTAT



The Intelligent 
Investor

Benjamin Graham




