Natalia Deli
Datum narození: 18. května 1985
Portfolio: nataliadeli.cz
+420 722 477 833
nataliyadeli@gmail.com
Adresa: Zvěřinova 3413/14, 130 00 Praha 3, Strašnice
Státní občanství: Ruská federace, povolení k práci pro oblast Česká republika
Druh pobytu: dlouhodobý pobyt

Povolání

Designérka, vedoucí webová designérka, hlavní webová designérka, art direktorka
Typ pracovního poměru: plný úvazek, zkrácený úvazek
Zkušenosti: 12 let

Praxe:
Červen 2019 — dosud

Larissa&CO s.r.o.
Webová designérka

• Návrh a design webových stránek, mobilních webů, uživatelských rozhraní
• Tvorba bannerů а ilustrací
Srpen 2016 — srpen 2019

AIR MEDIA, NIKA GROUP
Společnost NIKA - jeden z největších dodavatelů, první největší dodavetel ozdobného a technického osvětlení na
ruském trhu.

Art direktorka
• Řízení projektů
• Vedení designérského týmu
• Kontrola plnění úkolů zaměstnanců (kodérů, designérů, programátorů)
• Budování nových značek a vyvedení těchto značek na trh
• Návrh a design Internetových obchodů, webových stránek a mobilních webů
• Návrh reklamní tiskové produkce, kontrola výroby

Leden 2016 — srpen 2016

qb-interactive
Páté nejlepší webové studio v Rusku (dle žebříčku Tagline 2016)

Art direktorka
• Řízení web projektů
• Vedení designérského týmu
• Kontrola plnění úkolů zaměstnanců (kodérů, designérů, programátorů)
• Návrh a design uživatelských webových rozhraní
• Prezentace projektů

Září 2014 — leden 2016

AIR MEDIA
Reklamní agentura

Vedoucí webová designérka / Art direktorka
• Budování nových značek a vyvedení těchto značek na trh.
• Návrh a design Internetových obchodů, webových stránek a mobilních webů
• Návrh reklamní tiskové produkce, kontrola výroby
• Prezentace projektů

Březen 2014 — září 2014

BINN
Desáté nejlepší webové studio v Rusku (dle žebříčku Tagline 2014-2015)

Vedoucí webová designérka

Březen 2012 — březen 2014

TASHIR MEDIA
Tašir je největší v Rusku průmyslová a stavební skupina celoruského rozměru, která v sobě spojuje více jak 200
společností.

Hlavní webová designérka

Leden 2012 — březen 2012

Promo Interactive (Ogilvy Group)
Třetí nejlepší webové studio v Rusku (dle žebříčku Tagline 2014)
Oglivy Group je mezinárodní komunikační agentura, nabízející kompletní služby ve sféře marketingových komunikací.

Designérka

Leden 2011 — leden 2012

Společnosti skupiny VIM
Reklamní agentura

Designérka / Výtvarnice

Září 2007 — leden 2012

Webové studio Daon
Živnostenské podnikání

Art direktorka

Profesní dovednosti
Řízení
• řízení projektů / vedení designérského týmu
• kontrola plnění úkolů zaměstnanců (kodérů, designérů, programátorů)
• prezentace projektů

On-line
• návrh uživatelských rozhraní / design webových stránek, mobilních webů / design uživatelských rozhraní / design
mobilních aplikací

Branding / polygrafie
• návrh obchodních značek / logotypů
• budování značky
• návrh reklamní tiskové produkce / polygrafie návrh firemních obalů / firemního stylu / suvenýrů
• kontrola výroby

Jiné
• technický design / tvorba piktogramů / ilustrací / bannerů / koláží
• scénáře k videům / tvorba grafiky k videoklipům
• ateliérová fotografie / portrétní fotografie / produktová fotografie / reportážní fotografie úprava fotografií / korekce
barev
• tvorba zvukového doprovodu pro webové stránky / video

Vzdělání

Úplné střední odborné (2007)
Moskevská státní akademická střední škola výtvarných umění na památku roku 1905

Design, Designer

Jazykové znalosti
Ruština — Proficiency
Čeština — Upper-Intermediate
Angličtina — Pre-Intermediate

