
Dissenyadora gràfica

Experiència

Passar temps
amb la Leia

Excursions per
la montanya

Fotografia
i retoc

De ruta amb
la furgo

Familia
i amics

Temps Lliure

Irene Díaz Blanco

Títols i Estudis
2011 - 2012

Màster en Tipografia avançada
i Disseny Editorial

EINA Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona

2005 - 2009
Grau Superior en Disseny

Escola Universitària de Disseny
i Enginyeria de Barcelona

2003 - 2005
Batxillerat Artístic

Escola d’arts i
oficis de Vic

Formació
2019

Introducció a
After Effects
Domestika

2016
Curs Tècnic Superior

en Wordpress
SEEWAY Escola Superior
de Disseny_Barcelona

2016
Curs intensiu Superior
en Marketing Digital

SEEWAY Escola Superior
de Disseny_Barcelona

2016
Curs Tècnic a
Preimpresió

SEEWAY Escola Superior
de Disseny_Barcelona

Desembre 2019 - Març 2020
Grup Soleti & Labelling S A

Desenvolupament d'activitat com dissenyadora gràfica 
al departament de màrqueting, essent les meves 
principals tasques les de:
·Disseny i adaptació d'etiquetatge d'envasos per al 
sector alimentari. Preparació d'arts finals de les 
etiquetes, així com els troquels i clixés necessaris 
per a la seva impressió en offset.
·Conceptualització i disseny dels nous catàlegs 
corporatius de la companyia a partir de brífing.

Juny 2016 - Octubre 2019
Figueras International Seating S A

Desenvolupament d'activitat com dissenyadora gràfica 
al departament de màrqueting, essent les meves 
principals tasques les de:
·Conceptualització a partir de briefing, disseny i 
maquetació d'originals, edició i AA.FF de catàlegs 
digitals i físics.
·Disseny i maquetació de fitxes tècniques aptes per a 
especificació així com presentacions de producte per al 
departament comercial.
·Disseny i execució de peces gràfiques de comunicació 
on i off line, com banners, newsletters, segells de firma, 
emailing, roll ups o invitacions, entre d'altres.
·Edició i retoc de fotografia de producte, així com 
d'instal·lacions.
·Disseny de gràfica d'estands i comunicació en fires i 
esdeveniments.

Referències disponibles.

Novembre 2014 - Actualment
Photografica

Desenvolupament d'activitat de fotografia i edició 
editorial com a freelance, essent les principals tasques 
realitzades les de:
·Fotografia social per esdeveniments d'empresa 
privada, casaments, reportatges d'exterior per a 
premamà o nuvis, entre d'altres.
·Revelat digital, edició i retoc fotogràfic d'originals, tant 
per web com per impressió.
·Disseny i maquetació d'àlbums fotogràfics.
·Disseny d'invitacions.

Octubre 2009 - Actualment
diazblanco design

Desenvolupament d'activitat de disseny gràfic com a 
freelance, essent les principals tasques realitzades les de:
·Disseny i edició editorial de catàlegs, cartes de 
restauració i papereria.
·Identitat corporativa completa: disseny i desenvolu-
pament de marca amb manual d'ús, aplicacions de 
papereria, merchandising, o gràfica aplicada entre 
d'altres, depenent de les necessitats del client.
·Retoc fotogràfic

Contacte

Sobre mi

Identitat
47705792C

DNI

Direcció
c/Miquel Porter Moix, 8
La Garriga 08530, BCN

Vehicle propi
B

Aniversari
09 / 02 / 1987

Aptituds

Portfolio

photografica.cat/diazblanco-design

Truca’m
679 626 991

xxss
@diazblancodesign

Escriu-me
diazblancodesign@gmail.com

Professionals

Personals Ofimàtica

Paper

Entorn MacComunicativa, dinàmica i creativa.

Amb capacitat pel treball en equip i en projectes 
multidisciplinaris.

Facilitat per aprendre i familiaritzar-me amb noves 
activitats i coneixements.

Tipografia
Edició editorial
Preimpressió

Identitat corporativa
Dibuix vectorial
Iconografia
Retoc fotogràfic

Edició editorial digital
Web i Social media

Digital


