Βιογραφικ
Επώνυμο: Ιγνατίου
Όνομα: Κωνσταντίνο
Εθνικότητα: Ελληνικ
Ημ. Γέννησης: 06/10/1992
Ιστοσελίδα: www.ignatiou.g
Κατοικία: Ελλάδα, Θεσσαλονίκ

Εργασία

Διαφήμιση Non Food, Τμήμα Μάρκετινγκ της LIDL HELLAS & SIA O.E.
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022 Σίνδος - Δήμου Δέλτα, Ελλάδα
Πλήρης Απασχόληση / Νοέμβριος 2020 -Παρό
Διαφήμιση Food, Τμήμα Μάρκετινγκ της LIDL HELLAS & SIA O.E.
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022 Σίνδος - Δήμου Δέλτα, Ελλάδα
Πλήρης Απασχόληση / Μαϊος 2017 - Νοέμβριος 202
Εργάζομαι στον τομέα Marketing, με έδρα τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στη Σίνδο
Θεσσαλονίκης. Συμβάλλω στη διαμόρφωση της οπτικής αισθητικής και επικοινωνίας
των εμπορικών μηνυμάτων, εφαρμογών και brands. Είμαι υπεύθυνος για τη
δημιουργία εντύπων, αφισών, γραφιστικών εφαρμογών και την επεξεργασία
φωτογραφιών. Συμμετέχω ενεργά στον σχεδιασμό και τη δημιουργία του
διαφημιστικού υλικού. Αποτελώ μέρος μίας δημιουργικής ομάδας και συνεργάζομαι
με άλλα τμήματα για την υλοποίηση νέων concept
Digital Designer, 7indigo new media
Ιλισίων 25, Κηφισιά, Αττική 14564, Ελλάδα
Νοεμβρίος 201
Η 7indigo είναι μια διαφημιστική εταιρεία, που ειδικεύεται σε new media marketing.
Σχεδιάζει ιδιαίτερα εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους πελάτες της. Δημιούργησα
ψηφιακούς σχεδιασμούς για σημαντικούς λογαριασμούς όπως η Tefal, Rowenta,
Γαλαξίας Σούπερ Μάρκετ

Ενασχόληση

Διαφήμιση\Μάρκετινγκ: ignatiou +work | Ads Experiences, Ιανουάριος 2011 –Παρό
Προσπαθώ να εκφράσω την φαντασία με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάνω τις
ιστορίες ουσία, συνεργάζομαι με τις σκέψεις, τα όνειρα και τις δράσεις όλων.
Συμμετέχω σε πρότζεκτ, με αξιόλογους ανθρώπους και αποκτώ εμπειρίες με βάση
την εργασία. Για να ανακαλύψετε τον κόσμο των έργων μου, πλοηγηθείτε στην
προσωπική μου ιστοσελίδα: www.ignatiou.g
Ελληνικός Στρατός Ξηράς, Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής στην Σχολή
Πολέμου Στρατού Ξηράς,
Στρατόπεδο Νταλίπη, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55134, Ελλάδα,
Μάρτιος 2020 – Νοέμβριος 202
Υπήρξα βοηθός στο Γραφείο Ερευνάς και Πληροφορικής στην Σχολή πολέμου
Στρατού Ξηράς, ολοκληρώνοντας παράλληλα στα στρατιωτικά μου καθήκοντα.
Ειδικότερα, συμμετείχα στην συντήρηση και παρακολούθηση του εσωτερικού
δικτύου της Σχολής και στην συντήρηση του πληροφοριακού υλικού. Επιπρόσθετα
συμμετείχα καθοριστικά στην διαμόρφωση της ιστοσελίδας της Σχολής στο
αντικείμενο UI/UX Design και την επεξεργασία εικόνων
Marketing Πρακτική
Αναβίωση Α.Ε., Σιταγροί, Δράμα 66100
Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 201
Εργάστηκα στον τομέα της εταιρικής ταυτότητας και διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού. Βασικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας αποτελούν το λογότυπο, η
τυπογραφία, η επαγγελματική κάρτα, τα επιστολόχαρτα, τα εξώφυλλα, οι
παρουσιάσεις κ.ά. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε μια
ενιαία εικόνα και να χαρακτηρίζονται από τη μεταξύ τους αρμονία. Όλα αυτά
συνιστούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τους συνεργάτες και τους πελάτες. Όσον
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αφορά την ενασχόληση με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, παρακολούθησα τις
πρακτικές και τις πολιτικές που απαιτούνται για την επιμέλεια των πτυχών, οι οποίες,
από το σύνολο των καθηκόντων της διοίκησης, αφορούν θέματα προσωπικού. Σε
αυτόν τον τομέα ανήκουν: η πρόσληψη, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, οι αμοιβές και
η παροχή ενός ασφαλούς, ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος για τους εργαζομένους
μιας επιχείρησης
Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Οπτικής Επικοινωνίας
Κολλέγιο Βακαλό Art & Design / University of Derby, Ελλάδα
από τον Οκτώβριο 2015. -σε εξέλιξη
-Σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία (Multimedia)
-Illustration και σχεδιασμός βιβλίο
-Θεωρία και Ιστορία τέχνη
-Μεθοδολογία και ερεύν
-Σχεδιασμός ιστοσελίδας
-Γραφικό σχέδιο
-Τυπογραφί
Διοίκηση Επιχειρήσεων με κλίση στην Διαχείριση Πληροφοριώ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Α.Μ.Θ., Ελλάδα
αποφοίτηση τον Ιούνιο του 2015
-Τα έμπειρα συστήματα και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
-Εφαρμογές βάσεων δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές
-Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρεί
-Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκηση
-Επιχειρησιακή έρευνα και στατιστικ
-Προγραμματισμός υπολογιστών
Τομέας Πληροφορικής, 2 ο Επαγγελματικό λύκειο Δράμας, Ελλάδα
αποφοίτηση τον Ιούνιο του 2010
-Προγραμματισμός υπολογιστώ
-Multimedia εφαρμογέ
-Δίκτυα υπολογιστώ
-Μαθηματικ

Γλώσσες

Ελληνικά (Πλήρες επαγγελματικής επάρκειας), Αγγλικά (Πλήρες επαγγελματικής
επάρκειας

Δημοσιε σεις
Πανεπιστημίων

Οι 33 στρατηγικ ς του πολ μου, Τεχνολογ α και σ γχρονη εκπα δευση,
Πληροφοριακ συστήματα διο κησης στη διακυβ ρνηση και στην e-Government,
Καν νας χ ρτης δεν ε ναι αθ ος, συμφωνε τε;, Νομικ
πλα σιο ηλεκτρονικ ς
ιστοσελ δας, Robert Green, Ποπ, νοιγμα

Πιστοπο ηση

Adobe Certified Associate 2015 & 2018, Google - Online Marketing Fundamentals in
Tourism, EFODOS - The architecture is lost

Δεξι τητες

HTML5/CSS3/PHP, UI/UX Standards, Adobe Creative Suite (Photoshop, Acrobat, After
Effects, InDesign και Illustrator), Apple iLife Suite, Microsoft Offi ce Suite, Affi nity Photo.
Facebook/Instagram Ads, LinkedIn Setup, Google (Analytics, Adwords), Wordpress,
cPanel, Opencart, Titles / Tags Optimization (Description, Keywords, Optimization Image
ALT, Heading), XML Sitemap Generation & Submission.Brand Identity, Marketing /
Strategy, Packaging Design, Internal Branding, Advertising, Digital, Promotional, Brand
copywriting, Imagery, Introduction/Material design, Material design guidelines

Ενδιαφ ροντα

Φωτογραφ α, ιστιοπλο α ανοικτ ς θαλ σσης. Η μεγ λη μου αγ πη ε ναι η τεχνολογ α,
το γνωρ ζω τι με καθιστ
ρες μπροστ στην μικρ οθ νη, αλλ περν ευχ ριστα
μαθα νοντας ν α πως: Visual Communication, Multimedia, Online media, Web, Tech,
BigScreen, Sports.

ί

 


ί
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ό

.


 	

έ

ό
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