


W mojej pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu współczesnego designu,  

najnowszych trendów wizualnych, zasad funkcjonalności i użyteczności, 

między innymi projektowanie skoncentrowane na użytkowniku,  

oraz  elementy marketingu i psychofizjologii widzenia.



Jako projektant chętnie podejmuję się projektów: 

■ stron internetowych i prezentacji,  

■ newsletterów i materiałów do szkoleń,

■ opakowań produktów, 

■ logotypów, ikon i znaków,  

■ drukowanych materiałów promocyjnych  

   takich jak broszury, katalogi i ulotki.

również 

■ grafiki na stoiska i konferencje,  

■ grafiki do social media

 



We współpracy stawiam na sukces i satysfakcję dla obu stron.  

Świadome cele i realne wytyczne oraz pasja i doświadczenie   

to sposób na udane projekty, które wspierają w biznesie  

moich Klientów.  



Nazywam się Grzegorz Kowal

 

Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych  

w Katowicach, na wydziale Projektowania Graficznego.  

Od blisko 15 lat zajmuję się projektowaniem. 

 

Moim atutem jest wszechstronność,  

otwartość na wyzwania, oraz umiejętność  

szybkiego odnajdowania się w nowych sytuacjach.  

  

Prywatnie interesuję się designem, marketingiem,  

muzyką filmową i grywalizacją. Mam żonę i trójkę dzieci.  

W chwilach wolnych i dla relaksu uprawiam jogę,  

komponuję muzykę, oraz gram na gitarze basowej.

 
 

 

Zapraszam do obejrzenia 
projektów z portfolio
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Dane Kontaktowe

telefon: 791 780 721
mail: gcoval@gmail.com
www: www.grzegorzkowal.pl

Obsługa programów

Adobe Photoshop 
Adobe Illistrator 
Adobe InDesign 
Adobe Dimension 
Adobe XD 
 
Microsoft WORD 
Microsoft POWERPOINT

Znajomość języków obcych

angielski: A2/B1 

Wykształcenie

2010-2013 – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
                       dyplom licencjacki na Wydziale Projektowym.
2001-2002 – Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu.
1998-1999 – Studium Architektoniczne we Wrocławiu.
1993-1997 – Liceum Ogólnokształcące w Wołowie.

Doświadczenie zawodowe

2015 - 2022 – praca jako projektant graficzny w firmie produkcyj-
no-handlowej ICB Pharma z Jaworzna. Wsparcie działów handlo-
wych w działaniach promocyjnych, materiały prezentacyjne oraz  
wizualizacja danych.
2007-2015 – praca jako freelancer, grafik, projektowanie identyfikacji 
firm za szczególnym uwzględnieniem stron internetowych. 
2007-2010 – praca w Agencji Reklamy i Poligrafii „Vena”  
w Jaworznie na stanowisku pracownik ds. technicznych.  
Projektowanie i wytwarzanie prezenterów, elementów  
wystawienniczych i informacyjnych, koordynacja technologii  
i prac montażowych, obsługa maszyn drukujących, ploterów 
laserowych.
2002-2005 – prowadzenie działalności gospodarczej związanej  
z projektowaniem ceramiki użytkowej oraz wystawiennictwem. 
(Terrasigilata).

Kursy i Szkolenia

USER EXPERIENCE w projektowaniu interfejsów  
użytkownika i interakcji (IT MEDIA) 
KURS MARKETING PRODUKTÓW kurs na platformie 
Eduweb, 
(Paweł Tkaczyk) 
KURS BUDOWANIE MARKI kurs na platformie Eduweb, 
(Paweł Tkaczyk) 
 
 
 

CV



Jeżeli cenicie sobie współpracę  
z doświadczonym projektantem  
z ugruntowanymi kompetencjami  
w zakresie  
projektowania stron internetowych,  
prezentacji,  
projektów opakowań,   
materiałów promocyjnych  
oraz dla e-commerce,

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!


