Michelle McGlocklin
Vice-preidente, Comunicaçõe Globai
Michelle McGlocklin uperviiona o conhecimento global da marca e a
comunicaçõe externa na Rimini Street, incluindo relaçõe com a mídia, relaçõe
com analita financeiro e do etor e comunicaçõe com influenciadore. Ela é
reponável por deenvolver menagen etratégica, poicionamento de liderança
de penamento e campanha de educação de mercado de alta viibilidade.
Ela é uma veterana de comunicaçõe de tecnologia B2B, com mai de 20 ano de
experiência. Ante de entrar para a Rimini Street, foi diretora mundial de AR e PR
no Hewlett-Packard’ Enterprie Group, uma divião de US$ 28 bilhõe da HP, onde
foi reponável pela relaçõe com analita e com a mídia para cinco unidade de
negócio. Anteriormente, foi diretora adminitrativa da London Technolog Practice
e chefe da European Technolog Practice na Weber Shandwick, emprea de
conultoria líder global em relaçõe pública. Ela também foi paletrante convidada
na univeridade de Bournemouth e Cardiff no Reino Unido.
A rta. McGlocklin tem bacharelado em relaçõe pública com epecialização em
adminitração pela San Joe State Univerit. Ela também concluiu o London
Buine School Executive Education Program.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport

mmcglocklin@riminitreet.com

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

La Vega, Nevada 89169 USA

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.

