
DOŚWIADCZENIE

firma bartka
freelancer | 2020 - aktualnie 
projektowanie graficzne; web design i development; social media manager; branding i identyfikacje wizualne; 
marketing i reklama; copywriting; strategia i doradztwo; współpraca z m.in.: pan pikto, agencja lh, testspring, casting-
pro, studio abm, własny spokój, antyrama, kozaczki, radio klang

ars independent festival
szef komunikacji i rzecznik | 2011 - aktualnie 
koordynacja komunikacji festiwalu; public & media relations; 100+ wystąpień medialnych; copywriting i redakcja 
tekstów; koordynacja identyfikacji wizualnej; projektowanie graficzne; rozwój marki; administracja stroną 
internetową; social media manager; fotografia; organizacja i promocja eventów

katowice miasto ogrodów
specjalista ds. promocji | 2011 - aktualnie 
organizacja i promocja eventów (m. in. urodziny miasta kocham katowice, jazz art festival, street art festival); 
organizacja stoisk wystawienniczych (m. in. intel extreme masters, nowa muzyka, o� festival); 

spółdzielnia socjalna honolulu
specjalista ds. marketingu | 2014 - 2023 
współprowadzenie klubokawiarni drzwi zwane koniem i sklepu luft; social media manager; projektowanie graficzne; 
kampanie reklamowe; organizacja eventów; koordynacja pracy zespołu; strategia biznesowa; szefowanie kuchnii 

agencja kreatywna miszung
specjalista ds. organizacji wydarzeń | 2013 - 2020
koordynacja projektów; programowanie, produkcja i promocja wydarzeń; event & content marketing; tworzenie 
analiz i raportów; projektowanie procedur i narzędzi pracy; koordynacja i pisanie wniosków

klub panorama
menadżer kreatywny | 2013 - 2017
impresariat i booking; organizacja sceny eventów artystycznych i rozrywkowych; rebranding; administracja stroną 
internetową i social mediami; projektowanie graficzne; fotografia eventowa i gastronomiczna

stowarzyszenie pfee
animator kultury | 2009 - 2014
członek stowarzyszenia; koordynator lub współorganizator wielu projektów społecznych i kulturalnych (m.in. festiwal 
filmów niezależnych kilo�, klub filmowy ambasada, cztery pory roku festiwal, turniej gier wideo)

radio egida
redaktor, reporter, realizator | 2009 - 2013
dziennikarstwo i reportaż; realizacja audycji live i nagrań; prowadzenie autorskiej audycji prosimy zgasić światło i 
pasma odsłuch kulturalny; blogowanie; produkcja i montaż dźwięku

haloczyto@stronabartka.pl
stronabartka.pl

bartek sołtysik



KNOW HOW

→ adobe illustrator 

→ adobe photoshop

→ adobe after e�ect 

→ adobe lightroom 

→ html css js  

→ wordpress 

→ google docs and spreadsheet

→ google analytics i search console

→ facebook menadżer reklam

→ linkedin menadżer reklam

→ audacity

→ język angielski (B1)

WYKSZTAŁCENIE

uniwersytet śląski w katowicach
socjologia ogólna | 2009 - 2012 
licencjat (dyplom)

PORTFOLIO

→ behance.net/barteksoltysik

→ dribbble.com/bartek_soltysik

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

haloczyto@stronabartka.pl
stronabartka.pl

bartek sołtysik


