David Rowe
VP ênior e CMO
Dave Rowe uperviiona todo o programa globai de marketing e aliança para a
Rimini Street como vice-preidente ênior. Nea função, o Sr. Rowe dirige a
etratégia de produto e de ida ao mercado para oferta da Rimini Street, bem como
todo o apecto da execução, incluindo a geração de oportunidade, geração de
demanda e comunicaçõe de marketing no mundo todo.
O r. Rowe é um veterano da indútria de oftware corporativo, com mai de 20
ano de experiência bem-ucedida em formular, contruir e comercializar oluçõe
de tecnologia, tanto para grande emprea internacionai de oftware, quanto para
emprea de tecnologia emergente com alto índice de crecimento. O r. Rowe tem
ido um orador de detaque em conferência de tecnologia e marketing, dicutindo
a tendência atuai de oftware corporativo e de marketing de tecnologia.
Ante de ingrear na Rimini Street, ele foi vice-preidente de marketing e de
gerenciamento de produto da Perfect Commerce, Inc., fornecedora líder de
oluçõe ob demanda de gerenciamento de relacionamento com fornecedore.
Durante ua permanência na Perfect Commerce, ele aumentou ignificativamente o
canal de oportunidade e de perpectiva de venda, aprimorou a embalagem de
produto e o modelo de preço, etabeleceu a Perfect como a olução com maior
credibilidade da indútria e implementou uma metodologia de planejamento de
produto ligando a vião da emprea ao proceo de etratégia e
deenvolvimento de produto.
Anteriormente, o r. Rowe ocupou outra poiçõe de gerenciamento ênior na
indútria de oftware corporativo, incluive na PeopleSoft, Inc. Mai recentemente,
foi diretor de marketing etratégico, reponável pelo deenvolvimento de
etratégia e de negócio para a divião de oluçõe de negócio eletrônico da
PeopleSoft. Ante dea função na divião de oluçõe de negócio eletrônico, ele
foi diretor de marketing e etratégia de produto para a indútria e gerente de
marketing e etratégia de produto para a cadeia de uprimento.
No início de ua carreira, o r. Rowe paou vário ano na Anderen Conulting
(atual Accenture), onde concluiu ua funçõe como gerente ênior dirigindo o
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deenvolvimento de itema peronalizado, implementaçõe de itema
empacotado e projeto de reengenharia de proceo de negócio.
Em 2011, foi apontado como um do principai diretore executivo de marketing de
2010 pelo Intituto CMO. O r. Rowe é bacharel em Ciência pelo Harve Mudd
College.
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