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Oglaševanje 
na družbenih 
omrežjih

Digitalni marketing, izobraževanja, 
potovanja, tehnologija, družbena 
omrežja, branje, ples, tek, plezanje 

Angleščina, nemščina, hrvaščina

Nase gledam kot hibrid med grafično oblikovalko in marketingarko. Na področjih 
delam namreč že več kot desetletje. V podjetju BISOL Group, d.o.o., kjer sem 
zaposlena še danes, sem začela kot grafična oblikovalka in sčasoma pridobivala 
vedno več novih projektov. Tako sem počasi začela in vzljubila tudi delo v 
marketingu. Pri svojem delu sem se naučila dobre oganizacije, prilagodljvosti, 
multitaskinga ter hitre odzivnosti, vse skupaj pa prepletla z ljubeznijo do svojega 
področja in vedno novimi težnjami po izpopolnjevanju in osvajanju novih znanj. 
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Grafično 
oblikovanje

Univerzitetni diplomirani medijski komunikolog
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Medijske komunikacije, smer Interaktivna grafična komunikacija

Asistent v marketingu / Specialist v marketingu - grafični 
oblikovalec  I  BISOL Group, d.o.o.
Moje glavne zadolžitve v podjetju vključujejo oblikovanje 
in upravljanje vseh vizualnih materialov (tisk in splet), delo 
na različnih digitalnih platformah (CRM, družbena omrežja 
(Facebook, LinkedIn, YouTube), specializirane PV aplikacije, 
upravljanje spletne strani in spletne trgovine (Joomla, Magento), 
tekoča komunikacija z ekipo v marketingu in mednarodni 
prodaji, skrb in upravljanje z blagovno znamko podjetja, ki 
vključuje tiskane in digitalne materiale, (vključno s promo 
materialom in zunanjo podobo podjeta), ter podpora prodajni 
ekipi.

Ekonomski tehnik
Srednja ekonomska šola Maribor

Projektni vodja  I  Gotuf d.o.o.
V podjetju sem vodila spletno trgovino www.protectech.
si (Magento), oblikovala in izvajala strategije na družbenih 
omrežjih ter se delno ukvarjala u grafičnim oblikovanjem s 
pripravo za tisk. Skrbela sem za organizacijo delovnih nalog 
ter mentorstva. Moje delo je obsegalo tudi podporo in 
komuniciranje z obstoječimi in novimi poslovnimi partnerji.

Grafična oblikovalka  I  Littera, Borut Brumec s.p.
Grafično oblikovanje s pripravo za tisk

Freelance grafična oblikovalka 
Delo kot samostojna grafična oblikovalka za podjetja kot so 
Tanini, d.o.o., Nova Reha, Branko Šmigoc s.p., Akrobat d.o.o., 
Prokraft, d.o.o., Svarog, d.o.o., Vransko summer night, in druge.

Celostnih grafičnih podob (CGP)
Tiskovin s pripravo za tisk (DTP)
Uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij (UI)
Poznavanje osnov HTML in CSS
Oblikovanje in zasnova spletnih strani 

Marketing/
digitalni 
marketing

Vsebinski marketing
E-mail marketing (Sugar CRM, MailChimp)
Administracija spletnih strani in trgovin (Wordpress, Joomla, 
Magento)
Poznavanje delovanja družbenih omrežij
Organizacija dogodkov (sejmi, korporativni dogodki)


