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C/ Justícia 13 1r 2n                                                     Sílvia Tamayo Mata 
 

083697 Pineda de Mar 
Barcelona 

627562414 
 

silviatamayo0416@gmail.com 
Nascuda el 13 de setembre www.linkedin.com/in/silviatamayo 
de 1967 a Barcelona 

 
 
 
 
 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 
Media Planner / Planificadora de mitjans /Executiva de comptes 

Planificació, execució i control del pla de mitjans, gestió i control del pressupost., ordres de 
compra i seguiment de campanya, negociació amb els mitjans, tancament i avaluació de la 
campanya, control de competència i presentacions als clients. 

 
Competències desenvolupades 

• Orientació al client: anàlisis de les necessitats del client, mantenint una comunicació continuada amb 
ell i adaptant la campanya en funció de les seves demandes i necessitats. 

• Planificació i organització: en la pròpia planificació de la campanya i en tot el procés de seguiment i 
de facturació. 

• Comunicació: en les tasques d’atenció al client i en la comprensió de les seves necessitats. També 
en la relació amb els mitjans i en la negociació amb ells. 

• Orientació estratègica: planificació de la campanya en funció dels objectius a mig i llarg termini del 
client. Capacitat d'analitzar i comprendre els objectius del client, tenint com a referència el mercat i la 
competència per tal d'orientar la campanya cap el mercat i el target group 

 
Empreses 

IMC Media Publicidad- gener 2017 actualitat 

Roldos Publicidad  abril - agost 2007 Focus Media abril 2005 - maig 2006 

Optimedia març 2001 - maig 2002 Media Planning abril 1999 - març 2001 

 
Clients 

Nestlé Espanya, Nutrexpa, Edicions Orbis, San Miguel, United Biscuits, FC Barcelona, Whirpool, Ajuntament 
de Barcelona ( Neteja), Bancaja, Ferrero Ibérica, Laboratori os Uriach, Galetes Birba, Kids &Us, Santiveri; 
Turisme de Catalunya, Grupo Quirón, Uber, Viena, Mutual Medica,  Quality Casado, Linkia 

 
Compradora mitjans especialista TV 

Compra i seguiment de campanyes: seguiment de tot el procés des de la recepció de la planificació fins a la 
seva facturació, negociació amb els mitjans, ordres de compra, tancament de campanya i facturacions 

 
Competències desenvolupades 

• Negociació: amb el mitjans per aconseguir els millors espais i els millors costos pel client. 
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• Flexibilitat i gestió del canvi: adaptació de les campanyes en funció dels resultats i de les 
audiències, fent els canvis necessaris en el plan de campanya i en l'ordre de compra. 

• Capacitat resolutiva: davant les incidències de la campanya, dels materials, de les adjudicacions 
per part dels mitjans. 

• Treball en equip: coordinació amb els altres departaments de l'empresa: especialment 
planificadors i executius de comptes, aixi com amb el departament de facturació 

 
Empreses 

Carat España juliol 1993 - abril 1999 Publiexclusivas s.a gener 1992 – juny 1993 

Clients 

Ferrero Ibérica, Química farmacèutica Bayer, SEAT-Volkswagen, Myrurgia, El Periódico, La Generalitat de 
Catalunya, Casa Tarradellas 

 
 

Càrrec electe juny 2003 – actualitat 

• Regidora de Medi Ambient, Educació, Cultura, Esports, Comunicació de l'Ajuntament de Canet 
de Mar 

• Consellera delegada de l'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Maresme 

 
Competències desenvolupades 

• Lideratge: Marcant l'agenda política: els objectius i les decisions polítiques. Organitzant i dirigint els 
equips de tècnics i administratius. Escoltant i promovent la participació de l'equip. Delegant 
responsabilitats. Treballant en equip amb la resta del govern municipal o comarcal. Liderant un 
projecte política 

• Direcció d'equips: en la direcció de les diferents àrees amb un mínim de 2 persones en cada 
equip. Com a primera secretària de l'organització a nivell local. 

• Comunicació: les presentacions públiques, en discursos polítics, debats, intervencions en mitjans 
i rodes de premsa. Reunions amb empreses i càrrecs polítics d'altres administracions. 

• Autoconfiança: en liderar un projecte polític, assumint noves responsabilitats, prenent decisions i 
actuant amb seguretat i confiança 

• Iniciativa: actuant ràpidament i decididament davant situacions complicades o de crisi, aportant 
idees per resoldre problemes. 

 
Empresària 

• Propietària de botiga de roba interior, bany i complements a Canet de Mar: 2013-2017 

• Autònoma: assessora en temes de comunicació, projectes web i d’imatge 215-2017 

 
Competències desenvolupades 

 
• Organització del negoci, procés de compres, política de preus, gestió financera. 

• Comunicació i publicitat del negoci seguiment de xarxes social 

• Orientació al client; al atendre al client en el punt de venda, donant informació al client sobre els 
productes i atenent les seves peticions 

• Empatia i Comunicació en les tasques d’atenció al client i en la comprensió de les seves 
necessitats 

 
Dependenta 

• Dependenta a El Corte Ingles, Contractes temporals en diferents departaments i com a promotora 
de diferents marques 

• Auxiliar dependenta sabateria Ángeles Lopezosa 

 
Competències desenvolupades 
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• Orientació al client; al atendre al client en el punt de venda, donant informació al client sobre els 
productes i atenent les seves peticions 

• Empatia i Comunicació en les tasques d’atenció al client i en la comprensió de les seves 
necessitats 

 

 
FORMACIÓ ACEDÈMICA 

 
• 1991 Universitat Autònoma de Barcelona 

Llicenciatura en Ciències de la Informació – Publicitat i Relacions públiques 

• 2010 Escola Post Grau Universitat Autònoma Barcelona 

Màster en Lideratge per la gestió política 

 
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
• 2006 Diputació de Barcelona 

Centres Oberts ( 4 hores) 

• 2006 Diputació de Barcelona 

Simposi “Ciutat.edu :nous reptes” ( 20 hores) 

• 2010 Escola Xavier Soto 

Curs per a Caps de Llista. Eleccions Municipals ( 9 hores) 

• 2011 Cibernarium/Barcelona Activa 

Taller “ Google AdWords: Crea una campanya de publicitat contextual” ( 3 hores) 

Taller “Com planificar la compra de publicitat en internet” ( 3 hores) 

• 2011 Porta 22 

Taller: Balanç competencial i perfil professional ( 3 hores) 

• SOC Programa e-formació 2011 

Curs : Gestió de Comunitats ( 25 hores) 

• Activitats Suport a l’activitat empresarial Ajuntament de Canet de Mar 

Curs : Xarxes socials a la teva empresa ( 2014) 

Curs: Com innovar en la teva empresa ( 2014) 

Curs: com dissenyar un pla de màrqueting digital a la carta (2014) 

Curs: Guanya Clients amb la creació d’una bona imatge corporativa (2014) 

Curs: Solucions de comunicació per emprenedors ( 2013) 

• Cursos prospera  

  Curs : Màrqueting digital i xarxes socials ( 2019) 

 

• 2020 Escola Xavier Soto 

Formació digital en xarxes socials 

 
IDIOMES 

 
• Anglès: Nivell intermedi 

• Català: Nivell alt oral i escrit 

• Castellà: Llengua materna 

 
INFORMÀTICA 

 
• Nivell avançat d’Office : Word, Excel, Access i PowerPoint. 

• Internet i xarxes socials. 

• Programes de dades de mitjans: Tom Micro, Kantar, Infoadex, Geomex; Galileo, Comscore 
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