DOŚWIADCZENIE

11/2016 – obecnie (1 rok, 9 mies.)

Graphic Designer | Specjalista ds. Social Media
Agencja Reklamowa BrandBay.pl


Tworzenie koncepcji, haseł reklamowych, wizualizacji i strategii
marketingowych



Tworzenie projektów graficznych i animacji na potrzeby social mediów,
reklam i stron www



Tworzenie projektów graficznych newsletterów, strony www i e-booków

E-mail:
karolinakoscielniak@gmail.com



Tworzenie identyfikacji wizualnych, ksiąg znaków i rebranding marek



Tworzenie projektów graficznych do druku

Telefon:
511-091-022



Tworzenie treści na potrzeby social mediów, reklam, artykułów i stron www



Przygotowanie strategii komunikacji marek w social mediach

Miasto:
Kraków



Projektowanie, tworzenie, prowadzenie i optymalizowanie reklam na
Facebooku i Instagramie



Przygotowywanie raportów i analiz z prowadzonych działań

Karolina Kościelniak

Portfolio:

www.karolinakoscielniak.pl

08/2015 – 10/2016 (1 rok, 3 mies.)

Własna działalność gospodarcza
HAN GER Biżuteria Personalizowana


Budowanie i promocja marki



Projektowanie, tworzenie i dystrybucja biżuterii



Identyfikacja wizualna marki i retusz zdjęć produktowych



Tworzenie projektów graficznych na potrzeby social mediów i stron www



Tworzenie projektów graficznych do druku



Pozycjonowanie strony internetowej i copywriting

12/2013 - 05/2016 (2 lata, 6 mies.)

Specjalista ds. Obsługi Klienta
Poliman Agencja Reklamowa


Przygotowywanie ofert, umów oraz specyfikacji stron www, aplikacji oraz
gier na podstawie wytycznych



Tworzenie pomysłów, szkiców i prototypów stron www, aplikacji i gier



Tworzenie treści marketingowych



Ścisła współpraca z grafikami i programistami przy realizacji projektów



Sprawdzanie zgodności projektów ze specyfikacją oraz raportowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego
zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133. poz.883).

Od 2012

Tworzenie ilustracji i projektów graficznych
Hobbystycznie





Ilustracja do książki „Zeszyty Rabczańskie”, nr. 3-4, Stowarzyszenie
Kulturowy Gościniec, 2015
Ilustracje do magazynu społeczno- kulturowego "Fuss", nr. 2, 4, 8, 10, 13
Ilustracje i plakaty dla Zespołu pieśni i tańca Dobczyce
Ilustracja i plakat dla Teatru Bynajmniej

WYKSZTAŁCENIE

Karolina Kościelniak
E-mail:
karolinakoscielniak@gmail.com

10/2012 - 06/2015

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zarządzanie Firmą

Telefon:
511-091-022
Miasto:
Kraków
Portfolio:

www.karolinakoscielniak.pl

JĘZYKI
angielski
B1 – Dobra znajomość języka angielskiego
rosyjski
A1 – Podstawowa znajomość języka rosyjskiego

UMIEJĘTNOŚCI










Bardzo dobra znajomość Adobe Photoshop oraz Adobe Illustrator
Podstawowa znajomość Adobe After Effects i Adobe InDesign
Podstawowa znajomość montażu i edycji filmów
Bardzo dobra znajomość WordPress i podstawowa znajomość
Prestashop
Znajomość pakietu Office
Znajomość zagadnień SEO i SEM, pozycjonowanie i copywriting
Znajomość Google Analytics, AdWords i Webmasters Tools
Znajomość Facebook Ads, Power Editor i social mediów
Odbyte szkolenie FreshMail z zakresu email marketingu

ZAINTERESOWANIA
Sport, projektowanie graficzne, retusz zdjęć, ilustracje i marketing

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego
zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133. poz.883).

