THEOFILGUȘAT
Designergraficcuofeblețepentruliteratură
s +40772146045

_ designer@creativetheo.eu

5 www.creativetheo.eu

+ Oradea

EXPERIENȚĂ
Tehnoredactor la Departamentul de Marketing
TigerAmira
r 06/2015-ongoing + Oradea

CUCEMĂ
MÂNDRESC


Ascensiune



Stabilitate

A

Dezvoltarepersonală

Amurcatpescaracarierei:zilier,sezonier,
lucrătorcomercial,agent,reporterfotograf,copywriter,freelancer,editor,
asistentmanager,omdemarketing

Import&Retail
 Am economisit zeci de mii de euro făcând singur un spider web pentru

produsele de pe site-ul pe care l-am creat pentru companie. Prin
externalizare, s-ar fi cheltuit 1 euro/ produs
 Am creat peste 100 de banere
 2 Black-Friday de succes

În2010,locuiamîncăminulstudențesc,
treianimaitârziuaveamproprialocuință
Nuamniciorată

Asistent manager
MooringsLTD
r 09/2014-05/2015 + Norwich,UK

Carehome

Muncesccontinuuladezvoltarea
creativitățiișiobiectivitățiimele,sănumă
plafonezniciodată

 De departe cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Am gustat

din capitalismul avansat și am rezistat să muncesc 16 h/zi

Senior Editor

LIMBI

OrigamiOffice
r 01/2013-09/2014 + Oradea

are 
OrigamiOfficeafostoediturăcareofereaserviciicompletedeediture,
publicareșipromovarecărți.Deasemenea,machetapostere,cărțide
vizită,afișe,plianteetc.
 Editare completă cărți

Română
Filolog

Engleză
Avansat

Reporter
AdevărulHolding

PROIECTE

r 2009-2010 + Location



AdevărulHoldingesteuntrustdepresășiteleviziune
 Materialele pe care le-am scris au fost citite de sute de mii de oameni.

Am fost axat pe anchete

FacultateadeLitere,Universitateadin
Oradea









Blog

r 2010 + Web

theogusat.blogspot.ro este un blog personal de
opinie și creație

STUDII
Licențiat în filologie



 

 Am avut 5.000 de distribuiri la un articol

despre comunism
și peste 3.000 la o poezie


Medie

 





 



8.5 / 10

r 2010-2013

1



 







PUNCTE TARI

PROIECTE

 Adobe CC

Literatură

Am parcurs sute de tutoriale Photoshop, Illustrator, InDesign.
Peste 50 titluri de cărți editate, sute de fluturași, cărți de vizită,
afișe, banere, panouri etc.

r 2009 - ongoing + România

Scris creativ
 Am debutat editorial în anul 2009, dar

succesul a venit în anul 2011, cu romanul
„Țara mea nu are nume de femeie”

 HTML/ CSS/ PHP

 În 2015 am publicat „Garderobă”, un volum de

Cursurile intensive de informatică din liceu m-au ajutat să mă
la noul val de platforme Wordpress, Joomla,
adaptez mai ușor cu
Magento.

 Copywriting / content writing / subtitrări

poezii pe care îmi place să-l numesc „produs
finit” deoarece am scris cartea, am
tehnoredactat-o, i-am făcut copertă, și am ales
hârtia
 Ghost writer pe dezvoltare personală,

aforistică, motivațional

Toate materialele de marketing pe care le-am făcut vreodată ca
designer grafic au avut nevoie și de copywriting.
Am făcut și subtitrări în colaborare cu studiouri de dublaj,
pasiunea o am de la traductologie, în facultate.

VOLUNTARIAT
VOLUNTARIAT
Designer grafic

PASIUNI

ACT4U

Graphic
designer
r 2010 - ongoing
ACT4U
ACT4U Satu Mare este o asociație în cadrul căreia copiii și tinerii pot
r 2010 - ongoing
participa
la cursuri de dezvoltare personală, cursuri de calificare, activități
de
protejare
a mediului
înconjurător
astfel
încât
schimbe
lumea în
ACT4U
din Satu
Mare este
o asociațieetc.
pentru
copii
și să
tineri
unde tinerii
mai
bine.
pot participa gratuit la cursuri de dezvoltare personală, cursuri de
Rolul
meuactivități
este să fac
afișe,protejarea
pliante, rolupuri,
banere,
meșe, fluturași,
calificare,
pentru
mediului
înconjurător
etc.
filmulețe motivaționale și să țin legătura cu presa.

CUM ÎMI PETREC TIMPUL

F

E

B
D
C

Creare muzică electronică

X

Montaj video în Sony Vegas

l

Lectură

w

Tehnologie/ Design

SUMAR

G
A

%

A

Design

B

Citit/ scris

C

Social Media

D

Documentare/ tutoriale

E

Visare cu ochii deschiși

F

Familie/ prieteni

G

Călătorie/ plimbări

2

La 21 de ani am inaugurat 1.000 de
articole scrise la ziar și nu aveam decât
liceul. Apoi am făcut o facultate din
plăcere, am fondat o editură, mi-am
cumpărat o locuință și mă duc la locul de
muncă din plăcere. Dar astea toate nu leaș fi reușit de unul singur: contează
echipa pe care o construiești în jurul tău.

