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DOŒWIADCZENIE ZAWODOWE:
04.2006 – do dzisiaj, Brandima, Wroc³aw, bran¿a: projektowanie, branding, identyfikacja wizualna, szkolenia
Stanowisko: za³o¿ycielka i w³aœcicielka
Obowi¹zki: zarz¹dzanie prac¹ agencji, projektowanie identyfikacji wizualnej dla firm, praca trenera
(m. in.: WCTT przy Politechnice Wroc³awskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, Stowarzyszenie
Tratwa, Europrojekt, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego), prowadzenie praktycznych szkoleñ
i doradztwa w ramach tzw. projektów start-up (dla osób planuj¹cych rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej)
z identyfikacji wizualnej i wizerunku marki (www.brandima.pl).
01.2005 – 03.2006, w³asna dzia³alnoœæ jako projektant-freelancer, bran¿a: projektowanie, branding
Obowi¹zki: prowadzenie prac zwi¹zanych z projektowaniem oraz wdra¿aniem Systemów Identyfikacji Wizualnej
dla klientów z Polski i Wlk. Brytanii; opracowywanie wycen us³ug oraz harmonogramów prac projektowych.
08.2003 – 01.2005, Haste Form Sp. z o.o., Wroc³aw, bran¿a: produkcja mebli
Stanowisko: product manager
Obowi¹zki: j.n oraz planowanie strategii produktowej; koordynowanie pracy innych dzia³ów (zaopatrzenie,
technologia) zwi¹zanej z realizacj¹ projektów produktowych; nadzorowanie zastrzegania wzorów przemys³owych
w Urzêdzie Patentowym; prowadzenie projektów designerskich „od szkicu do wdro¿enia produkcyjnego”;
kierowanie dzia³em marketingu.
02.2003 – 08.2003, Haste Form Sp. z o.o., Wroc³aw, bran¿a: produkcja mebli
Stanowisko: specjalista ds. marketingu
Obowi¹zki: j.n. oraz projektowanie i rozliczanie bud¿etu promocji; prowadzenie projektów zwi¹zanych
z pozyskaniem dotacji funduszy Unii Europejskiej na dzia³ania promocyjne.
01.2000 – 02.2003, Haste Form Sp. z o.o., Wroc³aw, bran¿a: produkcja mebli
Stanowisko: specjalista ds. reklamy
Obowi¹zki: tworzenie wizerunku firmy; organizacja krajowych i zagranicznych imprez targowych; wykonywanie
stylizacji do aran¿owanych zdjêæ produktów; wspó³praca z agencjami reklamowymi (BTL); wspó³tworzenie
oraz nadzorowanie realizacji materia³ów poligraficznych, strony www, ksiêgi standardów; stworzenie procedur
dot. wdro¿enia oraz wdro¿enie ksiêgi standardów w ca³ym holdingu Haste (3 fabryki mebli); dzia³ania PR.
EDUKACJA:
2001 – 2002
1992 – 1998
1997
1988– 1992

Studia Podyplomowe – Marketing i Zarz¹dzanie, Akademia Ekonomiczna, Wroc³aw
ASP – Wroc³aw, Wroc³aw (dyplom w 1998)
Akademie der Bildenen Künste – Monachium (Stypendium PNTA)
Liceum Ogólnokszta³c¹ce, K³odzko

KURSY, SZKOLENIA, PRAKTYKI ZAWODOWE:
2013
2013
2004
2003 - 2004
2003
2001
1998
1995

Kurs mentorski Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu
Kurs trenerski Pracownia Psychologiczna El¿biety So³tys w Krakowie
Kurs Grafiki Komputerowej, Centrum Edukacji Kadr, Wroc³aw
Szkolenia w ramach Dolnoœl¹skiego Forum Marketingowego (m. in. „Marketing Spo³eczny”,
„Zarz¹dzanie Kryzysem w dzia³aniach PR” i in.)
Kurs szybkiego czytania oraz Mind Mappingu, Dynamind, Wroc³aw
Szkolenie dla kierowników Haste Form „Bud¿etowanie”, Szklarska Porêba.
Business English Berlitz, Wroc³aw
House of Promotion (Kolonia, Niemcy) sta¿ w Agencji Reklamowej stacji telewizyjnej RTL
Wirtschaftsdeutsch die Sprachwerkstatt, Wroc³aw

JÊZYKI OBCE:
Niemiecki – znajomoœæ bardzo dobra w mowie i piœmie
Angielski – znajomoœæ dobra w mowie i piœmie,
Rosyjski – znajomoœæ dobra w mowie i piœmie.
UMIEJÊTNOŒCI:
Obs³uga komputera (Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, AutoCad), prawo jazdy kategorii B (od 1991 r.)
PUBLIKACJE:
“Jak zostaæ kreatywnym przedsiêbiorc¹” Publikacja zbiorowa pod redakcj¹ prof.. Jana Kocha oraz dr Jacka Firleja,
Politechnika Wroc³awska, WCTT, Wroc³aw 2013
ZAINTERESOWANIA:
Kolekcjonowanie i restaurowanie mebli Art Deco, opera i bel canto, botanika, historia sztuki, majsterkowanie.

