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Röviden

Design

- Tizenegy év szakmai tapasztalat weboldalak grafikai tervezésében
- 6 év flash tervezési tapasztalat, flash alkalmazás ismerete
- Erős as2 és as3 ismeret
- Erős HTML, CSS ismeret
- Haladó Javascript tapasztalat
- Professzionális szintű Adobe Photoshop, Illustrator, Fireworks és más  
 képszerkesztő alkalmazások ismerete
- Alapos jártasság nyomdai elokőszítésben, tervezésben
- Professzionális Adobe Indesign, Quark express tapasztalat
- Team player tapasztalat grafikuscsapattal, php fejlesztőkkel
- Freelancer tapasztalat, jó érzék az ügyfél igényeinek kielégítéséhez elsőre
- Nagy tapasztalat a multicégek (Tesco, Samsung, SAAB, bankok, Nestlé,  
 Malév, Jaguar, Land Rover, stb.) hirdetéseinek, weboldalainak, egyáltalán  
 az általános megjelenésének alakításában, napi alkalmazásában

Számos piacvezető (Carnation, Kirowski), és kisebb cégnél (Lime, 
Line45, Mobile24) szerzett évtizedes tapasztalatom magában foglalja 
a legkülönfélébb tervezési kihívásokat, melyeket rendre kiemelkedő 
színvonalon oldottam meg. Ezek a következő típusokba sorolhatók:
- arculat (logó, névjegy, levélpapír)
- weboldal (intrók, fő és aloldalak), szigorúan figyelembevéve a 
megvalósíthatóságot a html vagy flash eszközeivel.
- plakát, könyv, címke, és egyéb BTL elemek.
Konkrét referenciákat weboldalamon talál: korinek.hu



Életrajz

Képzettség

Munkáim

2001 Felsőfokú multimádiafejlesztő tanfolyam 
2000 Pécsi Tudományegyetem, rajz -vizuális nevelő (festő) szak
1993 Ezüstműves szakképesítés, Állami Pénzverő
Angol – Tárgyalóképes tudás, középfokú nyelvvizsga, szakirodalmat 
olvasok angolul
Magyar – anyanyelv

Design

Adobe Photoshop

HTML, CSS

Javascript

Kiadványszerkesztés, nyomdai előkészítés

PHP

Flash (AS2, AS3)

Szabadkézi rajz

CWORX
(http://cworx.nl/)
A hollandiai ügynökség kész tervvel fordult hozzánk a flash és cms 
programozás megbízásával. A koncepció adott volt: Papervision 
tecnológiával 3D caroussel megvalósítása, oldalanként 1 main menu, vagy 
submenu.
Feladatok:

- Flash programozás, as3
- XML használata a PHP és adatbázissal való kommunikációhoz
- Papervision technológia
- Swfaddress technológia
- Google map a Flash-ben
- Greensock TweenMax technológia
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Munkáim NORDIC BALTIC HUMAN ASSET
(http://nordichumanasset.com/ , eredeti formája: http://korinek.hu/nordic)
A Stamford Global régi ügyfelem. Prémium szakmai rendezvények 
szervezésével foglalkozó cég, minden konferenciájuknak külön weboldalt 
hozunk létre. Minden webes megjelenéséért én vagyok a felelős. Ez a 
legújabb közös munkánk.
Feladatok:

- Grafikai tervezés
- HTML, CSS kódolás
- Az animációhoz jquery framework-ot használtam
- Karbantartás

TALENT FOR TOMORROW SUMMIT
(http://korinek.hu/talent)
Szinrén Stamford Globalhoz köthető munka. A rendezvények után 
úgynevezett post-site áll a rendezvény weboldala helyére, ahol a résztvevők 
letölthetik a kapcsolódó tanulmányokat, megnézhetik a rendezvényen 
készült fotókat, videókat. Ez az oldal lett a prototípusa a később elkészülő 
post-siteoknak.
Feladatok:

- Grafikai tervezés
- HTML, CSS kódolás
- Az animációhoz jquery framework-ot használtam
- Karbantartás

További referenciákat a http://korinek.hu oldalon tekinthet meg.
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