
Imię i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Zamieszkała:

Kontakt:

Wykształcenie:

Znajomość języków
obcych:

Oliwia Papatanasis

pewnego lata we Wrocławiu

we Wrocławiu

oliwia@papatanasis.com

Uniwersytet Wrocławski, 
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, specjalność: 
dziennikarstwo i PR, studia 
magisterskie uzupełniające, 
niestacjonarne, 2007-

Uniwersytet Wrocławski, 
Filologia Polska,  studia 
licencjackie, stacjonarne, 2002-
2007

Polska Szkoła Reportażu 
prowadzona przez Instytut 
Reportażu w Warszawie, 2019

język angielski: dobra 
znajomość w piśmie i mowie

Curriculum vitae

Doświadczenie zawodowe:

•  Strefa Kultury Wrocław: dział 
promocji, redaktor naczelna 
online, koordynator projektów 
kulturalnych
•  Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016: dział promocji: 
Online and Community Manager
• FotoCamp Festiwal: promocja, 
media, social media, koordynacja
•  3M, Packaging Department: 
koordynator projektu
 • firma zajmująca się dystrybucją 
sprzętu AV: specjalista ds. 
marketingu, grafik komputerowy, 
koordynator projektów 
marketingowych;
•  fotografia eventów oraz 
reportażowa, ślubna, portretowa
 • agencje reklamowe: grafik 
komputerowy, DTP;
• praktyki nauczycielskie
• współpraca z portalem 
internetowym: recenzje książek

Dodatkowe umiejętności:

Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop, Corel Draw; 
podstawy HTML; WordPress,
pomysłowość, kreatywność, 
komunikatywność, szybkie 
przyswajanie informacji, chęć 
ciągłego zwiększania swoich 
kwalifikacji, zaangażowanie w 
wykonywaną pracę
 
Portfolio:
https://the-ollie.com/fotografia/

Osiągnięcia:
https://the-ollie.com/wspolpraca/

Zainteresowania:
fotografia, podróże, sport oraz 
wiele innych

str. 1

kl
ik

ni
j

https://www.facebook.com/theolliecom/
https://www.instagram.com/theolliecom/
https://www.linkedin.com/in/oliwia-papatanasis/
http://the-ollie.com/
mailto:oliwia@papatanasis.com


Strefa Kultury Wrocław 
(ESK Wrocław 2016), 
dział promocji: redaktor 
naczelna  online and 
community manager

• Redakcja serwisu online 
oraz tworzenie treści
• Koordynacja wybranych 
projektów należących do 
Działu Promocji
• Prowadzenie kanałów 
social media oraz 
stron www instytucji, 
przygotowywanie do 
wysyłki newslettera dla 
subskrybentów i mediów
• Przygotowanie i 
wdrożenie nowej strony 
www instytucji
•  Tworzenie założeń 
dla nowo powstających 
stron internetowych 
instytucji oraz zebranie 
informacji o posiadanych 
domenach, subdomenach 
i kontach w social media 
• Współkoordynacja 
Niezbednika Kulturalnego 
oraz prac graficznych przy 
jego tworzeniu
• Wykonywanie czynności 
związanych z bieżącą pracą 
Działu Promocji
• Reportaże fotograficzne z 
wydarzeń

Vidis S.A.:
specjalista ds. marketingu,
grafik komputerowy;
(2 lata 4 miesiące)

• Współtworzenie rocznego 
budżetu oraz planu 
marketingowego
• Kontrola i optymalizacja kosztów 
marketingowych
• Planowanie, realizacja i 
raportowanie projektów 
marketingowych, w tym 
programów i kampanii 
promocyjnych, konferencji i 
targów
• Koordynacja pracy pomiędzy 
działami firmy zaangażowanymi w 
projekty
• Współpraca z innymi działami 
firmy w celu generowania nowych 
pomysłów na promowanie firmy i 
jej produktów
• Analizowanie ofert i 
rekomendacja firm do współpracy
• Przygotowywanie umów 
współpracy
• Bieżąca komunikacja z firmami 
zewnętrznymi
• Rozliczenia i kontrola kosztów
•  Nadzór nad produkcją i 
dystrybucją katalogów, ulotek, POS 
i gadżetów
• Nadzór nad realizacją planu PR
• Przygotowywanie pakietów  
informacji  do publikacji 
• Śledzenie aktywności w mediach 
i raportowanie wewnątrz firmy
• Informowanie wewnątrz i  na 
zewnątrz firmy o działaniach 
marketingu oraz ich efektach 
•  Współtworzenie (w 
tym redagowanie) treści 
i komunikatów w ramach 
realizowanych projektów
•  Czynne uczestnictwo w 
projektowaniu nowych i 
usprawnianiu istniejących 
narzędzi komunikacji 
marketingowej
• Udział w spotkaniach Działu 
Handlowego, w tym regularne 
raporty z działań marketingowych
• Dbanie o przestrzeganie 
Corporate Identity

3M, Packaging Department: 
koordynator projektu;
(1 rok i 3 miesiące)
     
• Zmiany i wdrożenie ponad 
10.000 artworków dla produktów 
medycznych i biurowych
• Koordynacja pracy w studiach 
graficznych w Anglii, Niemczech, 
USA i Chinach
• Wdrożenie produkcji nowych 
artworków we współpracy z 
działem produkcyjnym, regulatory, 
jakości i działem sourcingu
• Przygotowanie listy artworków 
z polskim adresem w odniesieniu 
do danych z systemu 3M 
konwertowanego na pliki EXCEL
• Przygotowywanie danych 
dotyczących list priorytetowych, 
• Przywracanie artworków z 
systemu 3M i od dostawców, 
• Podział produktów na grupy 
zgodnie z wymogami zgłaszania 
zmian w opakowaniach 
medycznych 
• Kontrolowanie prac po 
zmianach, wdrożenie 
dodatkowych zmian potrzebnych 
dla produkcji medycznej
• Umieszczanie artwórków 
w systemie zatwierdzania i 
koordynacji procesów
• Wdrażanie nowych artworków 
w systemach korporacyjnych
• Koordynowanie zmian 
wszystkich elementów opakowań 
w tym samym czasie

Pozostałe:

• Hoshi: grafik 
komputerowy; (5 miesięcy)
• Terytorium, Promax: 
grafik komputerowy, 
DTP, obsługa ploterów 
drukujących i tnących; 
(łącznie ok. 2 lat)  
 

• fotografia podróżnicza
• realizacja biznesowych zleceń 
fotograficznych, prace graficzne
• pisanie testów na blogu oraz 
artykułów do magazynów
• wystąpienia podróżnicze
• prowadzenie kanałów w social 
media
• press tours, study tours
• konferansjerka
• współzałożycielka Polish Travel 
Blogs
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Listy referencyjne:

                                  (kliknij)1

the-Ollie.com i fotografia:

FotoCamp Festiwal, 
promocja, media, social 
media, koordynacja

https://www.papatanasis.com/wp-content/uploads/2020/06/list_referencyjny_3M.pdf
mailto:malgorzata.blachnio@indalo.pl
http://www.papatanasis.com/list_referencyjny/list_referencyjny_vidis.pdf
http://www.papatanasis.com/list_referencyjny/list_referencyjny_planet_PR.pdf
http://www.papatanasis.com/list_referencyjny/list_referencyjny_el_padre.pdf
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