TIINA
THÖLÉN

KONSULT PROFIL
1995 till nutid
Idespiran
Arbetar som grafisk designer, webbdesigner
och inspiratör. Dvs skapar trycksaker,
logotyper, mönster, bilder, hemsidor och
inspirerar andra att göra detsamma.

2000-2015

1997 till nutid
Bob Kelly AB
Utvecklar och ansvarar för ett 15 veckors
vidareutvecklingsprogram (VUP)som vi
kallar ”Ett stort steg framåt”. Vi har ett
program per termin. Inspirerar deltagarna
att våga gå mot sin dröm - och byta yrke.

Lexicon - Göteborg
Anlitas som utbildningskonsult. Skapar och
håller både öppna och anpassade kurser
med fokus på Adobes alla verktyg och
Powerpoint. Även kurser som Skriv bättre
texter - Gerillamarknadsföring och Sociala
medier. Anställd mellan 2007-2009.

1999-2007
BEDA Utveckling AB
De första 6 åren anlitades jag som utbildningskonsult och därefter tog jag över ansvaret.
Utvecklade företaget och skapade 2 diplomutbildningar inom grafisk design och webbdesign. Sålde sedan bolaget till Lexicon 2007.

1994-1995
West Art Expo marketing
Mammavikariat. Arbetade som AD
assistent och originalare. Här var det
främst QuarkXpress och Pagemaker som
användes. Lärde mig allt om grafiska
profiler.

1986-1994
Quattro Vidcon AB
InHouse reklam- och videoproducent,
mässvärdinna, demonstratris, säljare
och projektledare. Då arbetade vi med
gnuggbokstäver och gnuggraster :-)

och före det...

dessutom...

Kock (båtcharter, Egypten)
Butiksbiträde/Kallskänka/Stewardess (Stena Line)
Brevbärare, Parkvärdinna (Liseberg)

stolt upphovsman till sällskapspelen
Så det kan låta hemma hos oss och
Så det kan låta hemma hos oss Junior

KURSER & UTBILDNINGAR
SOM TIINA KAN HÅLLA FÖR ER

01

InDesign, Illustrator
Photoshop

02

PowerPoint, Prezi
Camtasia

03

Wordpress &
Sociala Medier

04

Din
önskekurs?

Arbetar själv med dessa verktyg
nästan dagligen. Har dessutom ett
antal inspirerande kombikurser med
fokus på Visuell kommunikation.

Underbart att använda dess
verktyg för att skapa spännande
presentationer - som sedan kan
användas till att skapa
film & video. Om man vill.

Lägger själv mycket tid till att lära
mig allt om Wordpress & att använda
sociala medier på ett smart sätt.

Fråga gärna - jag är van att skapa
inspirerande kurser och föreläsningar.
Eftersom jag är nyfiken som person är
jag gärna med och hjälper er att lära
er något helt nytt.

Och jag är gärna med och producerar er grafiska profil, ert
marknadsföringsmaterial, era presentationer och hemsidor.
Hela produktioner eller delar av den.
Jag skapar logotyper, mönster och webbgrafik. Berätta vad ni vill ha!
Så återkommer jag med förslag.

Ring 0707-27 05 01 - skicka ett mail eller SMS:a

