
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Kierunek Grafika, studia zaoczne.
Licencjat

2007 - 2010

Gimnazjum nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Pabianicach.

2001 - 2004

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
ATOM Agency
04.2017 - do dziś
branding
realizacja projektów zgodnych
z brandbookiem
print/przygotowanie plików do druku

WYKSZTAŁCENIE

UMIEJĘTNOŚCI

Lifemotion
12.2013 - 04.2017
branding
webdesign
kampanie banerowe
projektowanie opakowań
print/przygotowanie plików do druku
- o�set, wielki format, flexodruk
prezentacje multimedialne
kontakt z drukarniami

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Kierunek Grafika, studia zaoczne.
Obrona pracy magisterskiej z wyróżnieniem

2010 - 2012

Zespół Szkół nr 2 im. w Pabianicach.
Liceum profilowane o profilu Zarządzanie Informacją.

2004 - 2007

- znajomość programów graficznych pakietu Adobe - Photoshop, Illustrator, InDesign
- projektowanie grafiki użytkowej oraz reklamowej (systemy identyfikacji wizualnej, poligrafiI, reklam prasowych, 
  reklam na pojazdach, billboardów, tablic i systemów informacyjnych, szyldów, witryn sklepowych, odzieży reklamowych)
- projektowanie dla internetu (strony internetowe, mailing)
- przygotowanie projektów do druku o�setowego, wielkoformatowego, sitodruku
- aplikacja różnego rodzaju folii na samochodach, witrynach, pcv oraz innych podłożach
- nawiązywanie kontaktów z klientem
- zdolności manualne
- prawo jazdy kat. B

ZAINTERESOWANIA
- kreowanie marki
- komunikacja wizualna
- psychologia reklamy
- digital media

SZKOLENIA/WARSZTATY
„Planowanie strategiczne marki i jej komunikacji”
prowadzący - Maciej Tesławski

04.2018

06.2018 „Warsaw Design Lab”
projektowanie identyfikacji wizualnych, branding,
kosztorys zleceń, prezentacja na forum 
koncepcji graficznych

Vision / wizjareklamy.com
10.2012 - 11.2013
branding
webdesign
kampanie banerowe
reklama outdoorowa
projektowanie opakowań
print / przygotowanie plików do druku
            o�set, wielki format
kontakt z drukarniami

www.drukujprzez.net
09.2010 - 09.2012
branding
reklama outdoorowa
print / przygotowanie plików do druku
kontakt z drukarniami
dbałość o realizacje w terminie
kontakt z klientem
obsługa maszyn do druku cyfrowego

Zakład Usług Reklamowych
12.2007 - 08.2010
realizacja projektów graficznych
oklejanie pojazdów, witryn sklepowych

adres: ul. 20 Stycznia 87 m. 21, 95-200 Pabianice
data urodzenia: 12.02.1988 r.
e-mail: hello@tyranmaciej.com
telefon: 693 095 195

MACIEJ TYRAN
curriculum vitae


