AGÓTS GYÖRGY
Graphic designer

Autodidakta grafikusként az motivál hogy napról napra
fejlesszem tudásom és új dolgokat tanuljak. Jelenlegi célom
elsősorban a fejlődés, illetve hogy egyre jártasabb legyek a
design területén. Szorgalmasnak és megbízhatónak tartom
magam, hiszen saját erőmből sajátítom el az ismereteket.
Ezenkívül jó problémamegoldó képeséggel és
kreatív fantáziával rendelkezem.

ISMERETEK

MUNKÁK

Ai

Abacus Medicine Hungary Kft.
Grafikus
Ai, Ps, Id, termék fotózás, Excel, Word
( 2018 márc - dec )

Ps
Id

Xd

Közös Halmaz Alapítvány
Grafikus
Ai, Ps, Id
( 2018 aug - jelenleg )

Html
Css
Js

Yanza Design
Grafikus
Ai, Ps, Id, banner, újság, plakát
( 2019 jan - marc )

OKTATÁS

Uniomedia
Grafikus
Ai, Ps, Id, Ae, ppt, brossúra, szórólap, sm kreatív,
infografika, roll-up, kártya, ikon, prezentáció,
webdesign, egyéb kreatívok ( társas játék, stb. )
( 2019 marc - jelenleg )

Elhamarkodott döntés miatt kezdtem el ezt a szakot és
egy sikeresen befejezett félév után rá kellett jönnöm,
hogy bár be tudnám fejezni a szakot, de nem azt
tanulnám amivel valójában foglalkozni szeretnék.
Budapesti Gazdasági Egyetem | Gazdaságinformatikus
2016 szept - 2018 jan ( 3 teljesített félév )
2018 jan - ( passzív félév )

ELÉRHETŐSÉGEK
1173 Budapest 526. sor

Lelkesen, megújult erővel vágtam neki az új egyetemnek.
Itt végre azt hittem megtaláltam azt amit kerestem,
hiszen mindig is érdekelt az informatika. De sajnos
csalódnom kellett ismét, mivel nem azt és nem úgy
tanították amire számítottam.

agots.gy@gmail.com
06 70 576 07 54
agydesign.com
dribbble.com/AGY

Egyetem után

facebook.com/gyuri.agots

Így 2017 őszén saját kezembe vettem a sorsom és
otthon önszorgalomból kezdtem el tanulni. Előszőr
kódolni tanultam, ami nagy segítség volt a weboldalam
elkészítésében, majd Adobe programcsaláddal
foglalkoztam (Ai, Ps, Id), késöbb pedig UI design-nal is.
Mai napig, ha tehetem szabadidőmben fejlesztem
magam különböző projektek lévén.

HOBBI
Zene

Óbudai Egyetem | Műszaki menedzser
2015 szept - 2016 jan ( 1 teljesített félév )

Football

Edzés

Bicikli

Falmászás

