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 CURRICULUM  VITAE 

 
Dane personalne  

Nazwisko: Bryniarska 
Imiona: Sylwia Nawojka 
Telefon: 606 983 733 

Mail: sylwia.bryniarska@op.pl 

Adres: Warszawa 

  
 

Wykształcenie   

2000–2002 Uniwersytet Warszawski, Pomagisterskie Dwuletnie Dzienne Studium Dziennikarstwa  

Specjalizacje: prasowa (reportaż) i fotograficzna; zawód: dziennikarz 

1995–2000 Uniwersytet Szczeciński, filologia polska (studia dzienne)  

Specjalizacja pedagogiczna; tytuł: mgr filologii polskiej 

1993–1997 Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Szczecinie 

Klasa fortepianu; zawód: muzyk instrumentalista 

1990–1994 Sportowe Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Szczecinie 

 Znajomość języków obcych: język angielski – dobry w mowie i piśmie 

Prawo jazdy kategorii B                    

Doświadczenie  

zawodowe 

 

VI 2009-VII 2013 Międzynarodowe Targi Polska (aktualnie MT Targi) 

Specjalista ds. PR i eventów 

Samodzielne prowadzenie od strony PR-owej  międzynarodowych projektów targowych (kilka 

projektów równolegle), m.in.: laboratoryjnych, gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych,  a 

także wydarzeń towarzyszących targom;  w szczególności: 

 media relations - przygotowywanie informacji prasowych, kontakt z dziennikarzami, 

(również współpraca z zewnętrzną agencją PR-ową), organizowanie punktu 

akredytacji, salonów prasowych  

 e-PR, w tym promocja wybranych wydarzeń targowych w mediach społecznościowych, 

 tworzenie planów działań PR oraz planowanie budżetu PR-owego, 

 opieka nad stronami internetowymi wydarzeń targowych w dwóch wersjach językowych 

(tworzenie od postaw treści, informacji, aktualizacja stron), 

 organizowanie eventów - wydarzeń towarzyszących targom, typu: konferencje 

prasowe, oficjalne otwarcia z udziałem gości VIP, akcje charytatywne, bankiety z 

bogatym programem,  konkursy z nagrodami, koncerty i występy na scenie, wystawy, 

konferencje, seminaria, szkolenia (poszukiwanie prelegentów i interesujących tematów, 

nadzór nad całością przedsięwzięcia), 

 współpraca z VIP (współpraca merytoryczna, patronat; tworzenie oficjalnych pism), 

 monitoring mediów,  

 tworzenie artykułów sponsorowanych oraz tekstów copywriterskich. 
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IX 2008–VI 2009 Międzynarodowe Targi Polska  

Copywriter i specjalista ds. marketingu instytucjonalnego 

Copywriter - zakres obowiązków jak poniżej. 

Specjalista ds. marketingu instytucjonalnego: 

 realizacja działań reklamowych, mających na celu wypromowanie firmy – 

wypracowanie nowej, wspólnej  linii wizualnej wszystkich materiałów reklamowych, 

 współpraca z grafikami i drukarniami, 

 tworzenie tekstów do przekazów reklamowych, nadzór nad ich produkcją i zgodnością 

z linią wizualną, 

 planowanie budżetu instytucjonalnego. 

 

VIII 2006–IX 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Targi Polska  

Copywriter  

Przekonywanie słowem pisanym potencjalnych odbiorców, że dana impreza targowa jest 

stworzona właśnie dla nich, poprzez: 

 tworzenie tekstów marketingowych: foldery, ulotki, e-mailingi, newslettery, e-biuletyny, 

hasła i treść do reklam prasowych, spoty radiowe, 

 wspieranie działań PR: sporządzanie informacji prasowych, wywiadów,  zapowiedzi 

oraz podsumowań imprez targowych,  dodatków targowych  ukazujących się w 

ogólnopolskich dziennikach oraz na portalach internetowych, a także oficjalnych listów i 

podziękowań, 

 wspieranie działań handlowych: pisanie tekstów wspomagających sprzedaż: e-mailingi, 

teksty dla telemarketerów, pisma, foldery sprzedażowe 

 aktualizację serwisów internetowych dotyczących wszystkich organizowanych przez 

firmę  targów (tworzenie tekstów do poszczególnych działów, wprowadzanie zmian na 

strony). 

Ponadto: 

 nadzór nad wdrażaniem nowych stron internetowych dziewięciu imprez targowych oraz 

strony głównej, firmowej  (wizja, stworzenie briefu), 

 tworzenie tekstów  do magazynu firmowego Tendencje, Targi, Ludzie (TTL); korekta 

całości pisma, wybór tematów. 

 

VI 2004–XII 2005                                        Zarząd Targów Warszawskich – Biuro Reklamy Poland SA  

 organizowanie międzynarodowych konferencji, 

 współpraca przy organizowaniu imprez targowych: sprzedaż powierzchni targowej, 

obsługa kluczowych klientów, 

 pomoc w przygotowywaniu budżetu, 

 kontakt z mediami, 

 nadzór nad stronami internetowymi organizowanych imprez. 

 

VI 2003–V 2004 Ogólnopolskie czasopismo dla szkół artystycznych „Twoja Muza” 

Dziennikarz, członek zespołu redakcyjnego 

 tworzenie tekstów o tematyce muzycznej do wszystkich działów, 
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 poszukiwanie chwytliwych i interesujących tematów, 

 redagowanie i korekta całego pisma, 

 fotografia, 

 wprowadzanie pisma na rynek - promocja. 

Wniesienie twórczego wkładu w kształt pisma: nazwy rubryk, tematyka tekstów, wybór layoutu 

(pierwszy numer ukazał się w październiku 2003 roku). 

 

I 2003–X 2003 Miesięcznik jeździecki  „Koń Polski” 

Dziennikarz, fotograf 

Tworzenie tekstów o tematyce jeździeckiej,  poszukiwanie interesujących tematów, fotografia. 

 

VI 2002–IX 2002 Wydawnictwo Dom Wydawniczy Medium 

Dziennikarz  

Tworzenie artykułów własnych oraz sponsorowanych, korekta,  sprzedaż powierzchni 

reklamowej,  promocja. 

Praktyki 

zawodowe 

 

IX 2001–XI 2001                                                      Stołeczna Redakcja „Gazety Wyborczej” 

Dziennikarz 

Zakres obowiązków: pisanie artykułów do działu miejskiego i kulturalnego, korekta. 

 

III 2005–IV 2005 Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI  

Lektor języka polskiego jako obcego. 

 

1998–1999 SP nr 50 i  LO nr 9 w Szczecinie  

Nauczyciel języka polskiego, również w wieczorowym liceum dla dorosłych. 

  

Ukończone kursy  

II 2008 Szkolenie warsztatowe „Newsletter - sztuka komunikacji za pośrednictwem e-mail" 

Organizator: firma Essentis - szkolenia marketingowe. 

 

III 2008 Szkolenie „Sztuka promocji. Skuteczny język promocji i reklamy; etykieta językowa" 

Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM. 

 

IV 2005 Kurs dla lektorów języka polskiego jako obcego organizowany na zlecenie MEiN oraz 

Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka 

Polskiego jako Obcego. 

 

Pasje i hobby Muzyka klasyczna, udzielanie lekcji gry na fortepianie - organizacja  kameralnych koncertów dla 

dzieci i młodzieży; jazda konna - ujeżdżenie (instruktor jazdy konnej); trekking - najchętniej w 

wysokich górach; fotografia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

27.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. z  2002 r. nr 101, poz. 923  ze zm.). 


