ŽIVOTOPIS

Tomáš Karvai
telefon: 		
(+420) 736 724 434
EMAIL: 		t.karvai@seznam.cz
web:			www.tomaskarvai.com
PRAcovní zkušenosti:
2013 - současnost Frogurt s.r.o. (frozen yogurt franchise)
listopad
kreativa, design, art direction, dtp, produkce, sociální sítě, marketing, focení,
komunikace s obchodními centry, dohled nad dodržováním corporate identity...
2013 - 2015 Yobar radlické mlékárny (frozen yogurt franchise)
listopad
listopad
grafický design, art direction, dtp, produkce, sociální sítě, marketing, focení...
2011 - 2013 Crocodille ČR s r.o.
leden
listopad
		 marketingové oddělení / senior grafik a kreativec, DTP, aktualizace webu,
přítomnost na focení produktů, zástupce produkce a marketingového manažera,
kontrola prodejních míst, přímá spolupráce s obchodním oddělením, výrobní
kvalitou, zahraničním oddělením, dohled nad dodržováním corporate identity...
2009 - současnost návry, výroba a aplikace signmakingu pro klienty...
Pilsner urquell restaurant tradice, Pizza Finezza, Restaurant Dahab, Restaurant
Perfect, Restaurant Level, Hammer Strenght Fitness, Fidelitas, Refresh klub,
Nescafé, Radio Wave, Expats, Lucerna Music Club, Klub SaSaZu, Óčko music club, Hip
Hop Kemp, vega tours, Bifé restaurant, Green spirit bistro…
2004 - současnost projekty pro klienty / design, grafické Návrhy, produkce, sociální sítě...
logik s.r.o. (grafické studio), Optika opticool, Autoškola Novák, Optika Cíl, Optika
Klimeš, Progresiv Optik, TNS-AISA, kavárna Fine life, Pilsner urquell restaurant
tradice, Hotel Orsino, restaurace nota bene, klub cotton club, Coty, Bifé
restaurant, Green spirit bistro, eucerin, penam, top hotel, kingspan...

ŽIVOTOPIS / tomáš karvai
VZDĚLÁNÍ:
2009 – 2010 Prague College (University of Teeside, UK) (Graphic Design)
B.A. - Bachelor of Arts (bakalář) (Second Class Honours 1st Division)
2006 – 2009 Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. - Praha
(kreativní tvorba reklamních kampaní a grafiky)
DIS - Diplomovaný specialista (ukončeno s vyznamenáním)
2002 – 2006 Střední odborná škola s.r.o. – Praha
		 (obor Propagační výtvarnictví) (ukončeno s vyznamenáním)
		
1995- 2002 ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Bítovská - Praha
1992 - 1995 ZŠ- Lord Roberts Annex – Vancouver, Kanada

JAZYKY:

anglický – LCCI English certificate ELSA – Advanced High (B2)

ZNALOSTI:		
Pokročilý uživatel PC
produkty Adobe CC 2014
MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
Ovládání a práce s řezacím plotrem
Práce se zrcadlovým fotoaparátem
Aplikace pro Správu sociálních sítí
ŘP:

Skupina B

ZÁJMY:

Umění, Grafika, Design, marketing, Ilustrace, PC, Internet, Hudba, Filmy, Knihy, Móda,
technologie, cestování

VLASTNOSTI: Kreativita, flexibilita, komunikativnost, příjemné vystupování, asertivita,
cílevědomost, učenlivost, samostatnost, organizovanost

