Hari Candadai
GVP, Marketing e etratégia globai de
produto
O r. Candadai é um profiional de marketing experiente com mai de 18 ano de
experiência em marketing global de produto e gerenciamento de marketing
corporativo, incluindo a execução de uma firma bem-ucedida de conultoria e
etratégia de marketing. Ante da Rimini Street, o r. Candadai ocupou divera
funçõe de marketing de produto e de adminitração em emprea globai,
incluindo Siemen, Remed, BMC Software, Nokia e, mai recentemente, Ariba, onde
liderou a etratégia e a execução de marketing de produto global.
Projeto, deenvolvimento e execução de poicionamento e menagen de mercado
altamente diferenciado, etratégia bem-ucedida de entrada no mercado e
plano de liderança competitivo têm ido um tema contínuo no uceo do r.
Candadai. Ele demontrou ua liderança conitentemente ao criar relacionamento
ólido com cliente e parceria interfuncionai ideai em equipe de marketing,
venda e de atendimento ao cliente. O r. Candadai é o autor de divero white
paper incentivadore de dicuõe obre modelo de oftware e erviço
inovadore e, como um do principai defenore do uporte independente, é
apreentador frequente em conferência do etor mundialmente.
O r. Candadai tem MBA em Marketing Internacional da SV Univerit, Índia, bem
como MBA em Etratégia de Marketing e Corporativa da Univeridade do Miiippi.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90
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percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

