Hasibe BoZDEMIR
GRAfisch ontwerper
16.08.1980 Leiden

OPLEIDING_
MULTI MEDIA VORMGEVEN

MAVO

MBO, Graﬁsch Lyceum, Rotterdam

Da Vinci College, Leiden

1998 - 2002

1993 - 1998

WERKERVARING _
Graﬁsch Ontwerper / ZZP

OVER MIJ _

2007 - Heden

Ik ben een innovatief en veelzijdig
ontwerpster. Een enthousiast
persoon met een creatieve kijk op
de wereld. Kan uitstekend zelfstandig als in teamverband werken en
kan me makkelijk aanpassen aan
iedere situatie. Heb groot gevoel
voor kleur, fotograﬁe, compositie,
typograﬁe en kom nooit ideeën te
kort. Ik ben erg nauwkeurig, netjes
en streef naar perfectie. Een project
voorzien van een goed ontwerp en
resultaat geeft mij voldoening.
Ik ben in staat om een project van
A tot Z op te pakken, vorm te geven
en succesvol af te ronden.
Praktisch, creatief en oplossingsgericht denken en doen zijn daarbij
mijn sleutelwoorden. Deadlines
behalen is zonder meer mijn sterke
kant omdat ik gedreven ben om
goede prestaties te leveren binnen
de gestelde termijn.

TEL

+31 (0)6 41 82 56 59

ADRES

EMAIL

Crouwelpad 6
3067EE Rotterdam
The Netherlands

WEBSITE

RIJBEWIJS

hasibe@pixpro.nl
www.pixpro.nl

LINKEDIN

Ja, B

linkedin.com/in/hasibebozdemir80

PixPro / Rotterdam

Graﬁsch Ontwerper / Freelance
2019 - Heden

My Reclame / Den Haag

Creatief ontwerp en aanlevering van huisstijlen, diverse communicatie
middelen voor bedrijven. Digitaal en drukwerk producties. Wordpress
en social media content beheer. Inzetten en beheren crossmedia ten
behoeve van doelgroep.

Creatief ontwerp en aanlevering van huisstijlen, diverse communicatie
middelen voor bedrijven. Digitaal en drukwerk producties. Gevel -en
autobeletteringen ontwerp en productie. Groot formaat print beheer.
Bedrijfskleding, premium huisstijl dragende voorwerpen bedrukken.

Graﬁsch Ontwerper / Freelance

Graﬁsch Ontwerper

2020 - 2021

Comcrea / Den Haag

Social Media content feed ontwerp voor Haagse Hoge School te Den Haag.

Graﬁsch Ontwerper
2006 - 2007

Eyedo BV / Rotterdam

2007 - 2010

Prin It Design / Maasdijk

Creatief ontwerp en productie/uitvoering van diverse huisstijlen,
communicatie middelen voor diverse grote en kleine bedrijven.
Digitaal en drukwerk creaties.

expertise_

Huisstijl bewaking en het zorg dragen voor nieuwe marketing concepten en publicaties op crossmedia. Ontwerpen van huisstijl middelen
zoals folders, brochures, advertenties, visitekaartjes, briefpapier etc.

Graﬁsch Ontwerper
2001 - 2004

Sport Import Holland, Ironman /
Hardinxveld Giessendam

Verantwoordelijke voor alle ontwerpwerkzaamheden voor de merk
IRONMAN EUROPE en daarbij behorende POS materiaal voor de
winkeliers die de IRONMAN producten verkochten. Nauw samenwerking met de vertegenwoordigers voor eenheid van product presentaties. Het uitwerken en ontwerpen van merkkleding voor productie in
china.

hobbY’s _
Reizen

Lezen

Talen_
Fotograﬁe

Nederlands, Engels en Turks

Medipal International Hospital
Logo ontwerp voor Medipal International Hospital gelegen in Kampala / Uganda.
Creatief meedenken in het bedenken van naam en het uitwerken naar beeld.
Het verhaal achter het beeldmerk is doordacht en beeld meerdere verborgen
aspecten van waar het ziekenhuis is gevestigd.

Zo is het dat de 7 heuvels waar de hoofdstad Kampala op is gebouwd terug komt
rondom de Impala hoofden die samen de letter “M” vormen. Zoals een moeder
zorgt voor zijn jong beeld het merk rust en zorg uit met de plaatselijke kenmerken
erkennend.

MOB
Met de jaren door was het logo van MOB toe aan een remake welke ik heb
vormgegeven in huidige staat dat tijdloos mee kan gaan. Hier is gelet op dat
herkenbaarheid zoals voorheen niet ten koste mocht gaan. De nieuwe logo is
verwerkt in alle huisstijl elementen zoals drukwerk en digitale media’s.

De campagne “Innovatie in zorg” en “Diversiteit in zorg” is samen met de nieuwe
huisstijl gelanceerd.

MOB
Behalve huisstijl drukwerkzaamheden heb ik ook de auto beletteringen mogen
ontwerpen en uitvoeren.

PORTFOLIO

MOB
Infographic artwork dat de werkzaamheden van het zorgbedrijf duidelijk in kaart
brengt was een erg leuk project welk ik van A tot Z geheel zelf heb verzorgd.
De karakters spreken de mensen van diverse culturen aan en geeft ook de
diversiteit welk MOB te bieden heeft weer.

MOB
Opvolgend heb ik de campagne “Uw houvast in zorg.” ontworpen. Als presentatie
middel voor beurzen is een serie van Roll-Up banners gemaakt en geleverd.

De Haagse Hoge School
In samenwerking met ComCrea heb ik social media content layout’s mogen
ontwerpen in de lijnen van bestaande brand book. De uitdaging was dat het op
een originele wijze onderscheidend zou zijn als dat de andere studies het uitvoerden.

Dit was een opdracht dat nauw samen met de studenten werd uitvoerd als
voorbereiding en ontwikkeling voor het bedrijfsleven.

nVent Raychem
Voor nVent Raychem verzorg ik de bedrukte premiums. Een paraplu, hamamdoeken verzorgd in een mooi verpakking of exclusieve pennen. Het meedenken en
adviseren op thema en het uitwerken van voorstellen behoort daarbij tot service.

Politieke partij DENK
Bedenker van de naam “DENK” dat met een dubbel betekenis het ontstaan van
deze partij symboliseert. De logo en algehele vormgeving van de huisstijl heb ik
ontworpen en nodige drukwerkzaamheden geleverd.

Politieke partij DENK
Het totaal beeld van de huisstijl die voor DENK is vormgegeven. De icoontjes voor
hun standpunten die op maat zijn gemaakt werden afgebeeld op de achterzijde
van het briefpapier.

Politieke partij DENK
Een nieuwjaars boodschap welk is gedeeld op hun facebook pagina. De cartoons
in beeld zijn de leiders van de partij die met trots, hoop en een knipoog naar het
nieuwe wat te komen is.

Royaal thuis
Voor Royaal thuis heb ik een infographic ontwerp en levering verzorgd in de lijnen
van hun bestaande huisstijl.

Royaal thuis
Royaal thuis wilde hun cliënten middels visuele ondersteuning op de hoogte
stellen van hun “Schulden & Eigen kracht” dienst die ze in samenwerking met
Aegon aanboden.

Royaal thuis
De logo vormgeving van hun merk “lief” met de daarbij behorende premiums
bedrukken en leveren. Een thedoek, EHBO kit, mok, theedoosje als set voor in de
keukens bij hun cliënten. Gewoon omdat ze lief zijn.

SHER
Logo huisstijl ontwerp voor SHER een opkomende merk in de sportieve mode en
supplementen branche. Actief meedenken en realiseren van de toepassingen hoe
het merk op de kleding werd geimplementeerd. De etiketten voor de supplementen vormgeving en levering.

SHER
Catalogus ontwerp en realisatie van de aangeboden supplementen met nauwkeurig omschrijving. Middels icoontjes duidelijk en herkenbaar wat het product doet
en waar het voor toegepast kan worden. Iedereen kan een atleet worden met de
juiste instelling en motivatie.

INTERNOS Thuiszorg
Voor Internos thuiszorg heb ik van twee panden de raambelettering ontwerp en
uitvoering mogen doen. Ook diverse drukwerkzaamheden zoals folders, visitekaartjes, briefpaper, autobelettering en roll-up banners geleverd.

ZIN Zorgbureau
Logo en huisstijl ontwerp voor Zin zorgbureau in Rotterdam.

KARWEI Capelle
De bouwmarkt keten Karwei wilde dat haar klanten tijdens het afrekenen hun
klantenkaart meer actief zouden gebruiken. Zo kwam Karwei Capelle met de
vraagstuk hoe ze hun klantenkaart in combinatie met hun facebook en instagram
account het beste onder de aandacht konden brengen bij de klanten. Het doel

was ten eerste het actieve volgers aantal te verhogen en de klantenkaart scanners
te vermeerderen. Het idee lever je kassabon in waarbij je je klantenkaart hebt
laten scannen en maandelijks kans maken op de prijzen kwam tot leven.
Middels een stoepbord en een roll-up banner wordt dit groots onder de aandacht
gebracht met positief resultaat.

OLWEN
Logo ontwerp voor een beeldhouwer in Istanbul / Turkije. Opdrachtgever was erg
mythische en spiritueel ingesteld en wilde dit ook terug zien in haar logo.
De beeldmerk oogt als een levensboom met de curves van moeder aarde.

De lijnen boven beelden de print uit dat ieder uniek mens als vingerafdruk heeft
en ook deels door levensloop en creaties achterlaat in het universum.

Humane zorg
Vormgeving van het jaarverslag 2021 voor Humane zorg stijlvol en goed leesbaar
opgemaakt met verzorging van de juiste foto’s om de toon te bereiken die zij
beogen in hun diensten.

Kolenvrij.nl
Logo en huisstijl ontwerp voor Kolenvrij.nl een vergelijk website van energie
leveranciers.

meatingpoint.nl
Logo en huisstijl ontwerp van meatingpoint.nl een verzamel website waar eerlijk
geslacht vlees van de boer direct naar de klant bezorgd kon worden. Het originele
en pakkende pay-oﬀ “meet good meat” is doordacht en door mij bedacht om de
merk te versterken in haar activiteit.

J&J Cleaning
Logo ontwerp voor schoonmaakbedrijf J&J Cleaning. De letters J&J zijn ook
verwerkt in het beeldmerk in de vorm van een druppel.

eyedo.nl
Bedenken van de campagne “Ooglaseren voor chickens.” voor eyedo.nl. Eyedo was
een van de eerste ooglaser klinieken in Rotterdam die het apparaat “Concerto” in
huis had dat het ooglaseren zonder mes kon uitvoeren middels laser technologie.

Om het beangstigend idee van het snijden met een mes in je oog weg te wuiven
was eyedo de oplossing voor bangerikken die niet durfden dus er zijn voor de
“chickens”. Campagne was een groot succes en goed onder de aandacht.

