
Zájmy

Schopnosti

Grafik / Fotograf – Reklamní ateliér Alfréd Kašpar
08/2019 – DOSUD
Návrhy obalů, tvorba vizualizací, DTP, ilustrace, logotvorba, tvorba postů  
na sociální sítě, střih videa, produktové fotografie, portréty, fashion fotografie, 
Klienti: Zahir, Victoriano, Grafton

Graphic Designer / Fotograf – na volné noze
11/2018 – DOSUD
Návrhy logotypů, ilustrace, retuše, návrhy propagačních materiálů, DTP, 
fotografická produkce - produktové, reportážní fotografie, foodstyling, portréty 

Graphic Designer – Aktivační agentura Geometry 
07/2017 – 11/2018
Návrhy POS materiálů, tvorba vizualizací, ilustrace, DTP, tvorba postů  
na sociální sítě, návrhy polepů
Klienti: British American Tobacco, Runtour, Masiv, Fitmin, Adidas, CoolHunters

Graphic Designer – Kreativní agentura Underline 
10/2015 – 11/2016
Návrhy kampaní, tvorba vizualizací, ilustrace, retuše, úprava a tvorba videí, 
tvorba storyboardů, fotomontáže, návrhy webů a aplikací, fotografická produk-
ce - fotografování akcí, produktů, DTP - sázení katalogů, tvorba propagačních 
a tiskových materiálů, tvorba digitálních formátů (bannery, gify,..)
Klienti: Čeps, Raiffeisenbank, SOS dětské vesničky, Lékaři bez Hranic, Fiskars, 
E.ON, NG Myslbek

Graphic Designer – Grafické studio Sittaproduct 
02/2014 – 07/2014
Fotografická produkce - focení produktů v ateliéru, retuše fotografií
Tvorba kreativních návrhů, ilustrací, log, DTP

Fotograf – Skoky.net 
02/2008 – 05/2014
Pořizování fotografií ze závodů, beneficí, editace fotografií

Pracovní zkušenosti

Vzdělání a kurzy
Obalový a grafický design 
10/2012 – 6/2015 - VOŠ obalové techniky, Štětí

Fotomakeup 
2/2015 - Moderní škola fotografie

Reprodukční grafik pro multimedia
9/2009 – 5/2012 - SŠ propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí

Jsem grafický designer se zálibou
v ilustracích. Baví mě návrhy designu  

od prvotních skic až po doladění detailů. 
Kreativitu umím pustit na plné obrátky, 
když je ale třeba, řídím se manuály. Ráda 
se učím novým věcem a nedělá mi 
problém samostatná práce či být 

součást kolektivu.

designer/ilustrátor/fotograf

Jazyky

Microsoft office Řidičský průkaz Ilustrace Fotografická produkce
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 +420 720 161 052

 wenybittnerova@gmail.com
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