
Вітаю!
Мене звати 
Катерина, 
і я хочу 
презентувати 
вам, свої вміння 
і роботи >>>



ЗМІСТ:

1. Розробка і дизайн банерів, бобдів, афіш тощо
2. Дизайн та верстання етикеток, наліпок, 

брошур, упаковки тощо
3. Створення рекламних макетів, флаєрів, 

листівок тощо
4. Створення візитівок, табличок, бланків тощо
5. Створення логотипів та створення сувенірної 

продукції з ними
6. Створення динамічних gif-банерів та статичної 

інтернет реклами, презентацій PowerPoint, 
верстання у Word, обробка фотографій та 
багато іншого...

Контакти



Приклад розробки меню на борд в магазині:

Приклад 
афіші:

1. Розробка і дизайн банерів, бобдів, 
афіш тощо



Витражная Студия «Виктория» осно-
вана в 1999 году. Главное на-
правление ее деятельности – 

изготовление витражей в технике 
«Тиффани», изобретенной изве-
стным американским художни-
ком Луисом Комфортом Тиффа-
ни, который в конце ХIХ века за 
свои произведения из стекла был 
удостоен Гран-при Всемирной 
Парижской выставки.
Луис Комфорт Тиффани (Louis Comfort 
Tiff any, 1848-1933) остался наиболее ярким 
представителем витражного дела стиля 
арт-нуво.  Сын богатых родителей (его 
отец Чарльз основал ювелирную компа-

Âèòðàæíàÿ ñòóäèÿ «Âèêòîðèÿ»

нию «Тиффани и К») был экспериментато-
ром. Он искал новые художественные 

эффекты и цвета с особой вырази-
тельностью, используя для этого 

различные способы подготови-
тельной обработки стекла.
Главная заслуга Луиса Тиффани 
в том, что ему удалось внедрить 
свою технологию, в результа-

те чего витражи американского 
декоратора получили дальнейшее разви-

тие. Сейчас его работы хранятся в частных 
коллекциях самых богатых и знаменитых 

людей мира, время от времени появляясь на 
престижных аукционах, где их цена дохо-
дит до нескольких миллионов долларов.

Витражная студия ВИКТОРИЯ
г. Киев, ул. Ушинского, 40
тел.: (044)451-83-27
моб.: (068)351-20-03
е-mail: kiev@vitrazhy.com
www.vitrazhy.com

Приклад верстання рекламної статті:
Приклад створення 
упаковки:

2. Дизайн та верстання етикеток, 
наліпок, брошур, упаковки тощо



Рекламний макает: Обкладинка:

3. Створення рекламних макетів, 
флаєрів, листівок тощо



Приклад розробких кількох дизайнів візитівок 
на вибір замовника:

4. Створення візитівок, табличок, 
бланків тощо



Приклад створення логотипів:
Приклад 
застосування 
логотипу на 
сувенірній продукції:

Приклад створення 
назви, слогана і логотипу:

5. Створення логотипів та створення 
сувенірної продукції з ними



Динамічний банер ви можете переглянути 
скориставшись переходом за посиланням 
натиснувши на зображення:

Фрагмент PowerPoint 
презентації: Приклад створення 

стікеру і штрихкоду 
на ящик продукції:

6. Створення динамічних gif-банерів 
та статичної інтернет реклами, 
презентацій PowerPoint, верстання у 
Word, обробка фотографій та багато 
іншого...

http://i11.photobucket.com/albums/a162/feiia/Portfolio/maize_468x120_.gif


Дякую,
що переглянули 
моє портфоліо. 
Чекаю на ваші 
дзвінки і листи:
+380 66 7787333 
feiia067@gmail.com
>>>


