
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- Prowadzenie kampanii social media dla Klientów agencji,

- Projektowanie graficzne oraz doradztwo w zakresie marketingu

   internetowego;

Impact Media Agencja Interaktywna |  Wrzesień 2016  -  obecnie

Specjalista ds. marketingu internetowego, 

graphic designer

- Planowanie i koordynowanie wszystkich działań

  marketingowych przedsiębiorstwa;

- Kreowanie wizerunku marki w internecie - social media

- Tworzenie i wdrażanie kampanii promocyjnych w internecie 

  (social media, adwords)

- Projektowanie graficzne materiałów reklamowych firmy.

Eurospektrum |  Paźdz iernik 2012  -  Maj 2015

Specjalista ds. marketingu i reklamy

EDUKACJA

Kierunki: Grafika Komputerowa i Dekoracja Wnętrz,

dyplom z wyróżnieniem, wykształcenie zawodowe;

Policealne Studium Grafiki Komputerowej i Reklamy

Kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja: 

Komunikowanie międzynarodowe

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:

- Tworzenie projektów graficznych na potrzeby firmy (cały  

   system identyfikacji wizualnej)

- Tworzenie, wdrażanie i administracja stron www – 

   w systemie CMS wordpress i ImpactCMS;

- Ustalanie strategii sprzedaży i promocji usług,

   analiza ich efektywności;

- Social media marketing: budowanie społeczności wokół 

  marki i usług przedsiębiorstwa, planowanie i realizacja 

  strategii komunikacji w różnych mediach: blogi, fora,  

  platformy social media Facebook, Instagram, Youtube,  

  Twitter, LinkedIn;

- Planowanie i obsługa kampanii reklamowych 

  w social media: Facebook, Instagram, Youtube;

AGNIESZKA 
NOCULAK
Specjalista ds. marketingu 

internetowego 

oraz projektant graficzny

DANE KONTAKOWE:
Tel.: 513 84 84 55

Email: anoculak@gmail.com

Adres: ul. Wietrzna 109e /2,53-024 Wrocław

Portfolio i szczegółowe doświadczenie opisane na:

www.agnieszkanoculak.com

PROFIL ZAWODOWY
Nazywam się Agnieszka. Zajmuje się zawodowo 

opowiadaniem historii o marce, produkcie, 

usłudze. Forma wyrazu to czasem obraz, tekst

czy połączenie jednego z drugim. Nowoczesny 

marketing ma tyle możliwości, że do każdej usługi 

czy produktu można dobrać efektywną

i ciekawą strategię komunikacji z odbiorcą.

Mam umiejętności graficzne 

oraz marketingowe i analityczne. 

W pracy lubię wyzwania i jestem zwolennikiem 

innowacyjności, otwartości w podejściu do 

działania. Pracowałam zarówno jako grafik 

freelancer jaki i specjalista ds. marketingu online, 

reklamy i promocji oraz social media, web 

publisher. Chętnie podzielę się swoim 

doświadczeniem ale też poszerzę swoją wiedzę, 

jeśli będzie taka potrzeba.

Dolnośląska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej we Wrocławiu

kierunek: Stosunki Międzynarodowe – Europeistyka

specjalizacja: Komunikowanie międzynarodowe, licencjat;

PO PRACY
Moją pasją jest joga, dlatego oprócz praktyki zaczęłam studiowanie jej na 

UWr, poza tym góry - podziwianie i zdobywanie, nurkowanie wakacyjne, 

muzyka  rockowa - koncerty, dobre książki i działanie w Fundacji La Vie!

- Publikacja materiałów na stronach korporacyjnych

- Obsługa i tworzenie stron na wewnętrznym CMSie firmy

- Graficzna oprawa materiałów korporacyjnych

Credit Suisse |  Maj 2015  -  Luty  2016

Web publisher, Design Services

OBSŁUGA APLIKACJI I NARZĘDZI PROFESJONALNYCH
Photoshop +++ Illustrator +++ InDesign +  Corel Draw +

Pakiet MsOffice ++

Narzędzia online: Facebook Power Editor, Google Analitycs, 

Google AdWords, Canva, Trello

JĘZYKI OBCE
Angielski +++ Hiszpański + Rosyjski +

Prawo jazdy kat. B

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO).

SZKOLENIA, KURSY

Kursy online z certyfikatami: Facebook Ads 2019, Instargam 

Professional, Youtube Masterclass 2019 prowadzący: Michał 

Lubaszewski, Udemy

Zarządzanie Projektami Prince2 - certyfikat międzynarodowy PRINCE2, 

organizator: Altkom Media

Facebook PRO: kierunek efekty biznesowe – działania promocyjne na 

facebooku, organizator: SocialMediaNow Piotr Chmielewski

„Akademia Profesjonalnego Wizerunku Firmy w Internecie” - 3 

miesięczne szkolenie CERTYFIKAT

„Akademia Menedżerek” – 6 miesięczne szkolenie podnoszące 

kompetencje z zakresu marketingu, zarządzania ludźmi, CERTYFIKAT

„Kurs Grafiki Komputerowej z projektowaniem stron WWW w 

środowisku MacOs i Windows” Organizator: InMedia Sp. z o.o., 

certyfikat MEN;


