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Referenser:

Mia Z Källberg
Jag har de senaste 14 åren jobbat som AD med  
Bonnier Tidskrifter som kund och främst med  
Amelia Adamos och Marianne Brandts olika   
tidningsprojekt.

2010-2013 som AD till Bonnier/Adamos 
satsning, tidningen S. 
En tidning med kunglig inriktning i  
kändis tidningssegmentet.

2007-2009 som AD på tidningen amelia.

2006-2007 var jag med och startade upp 
tidningen ToppHälsa.

2003-2005 AD för amelias specialtidningar, 
10 titlar som årsvis kommer ut under tidningen  
amelias namn, t ex amelia Brud och Bröllop,  
amelia Kropp och Skönhet, amelia Vikt &  
Hälsa (som för övrigt utvecklades till  
ToppHälsa).

1999 anställd under 3 år som AD på 
Kamratposten. 

1995 startade jag mitt företag och har bl a gjort ut-
ställningar, grafiska profiler, webb, bokformgivning mm.

Så behöver du hjälp av en…

… så hör av dig!

glad, kreativ och idéerik formgivare som är 
teknisk, nyfiken och behärskar ett stort antal 
program. 
Jag har lång erfarenhet av att redigera och att 
få text bild och form att locka till läsning.
Dessutom är jag social, orädd, stresstålig och 
en bra arbetsledare med mycket humor

Summerat hittills:
> Född: 1963
> 1986: Tecknare på SvD
> 1987-1990: Konstfack, Instutitionen för
 Grafisk Design & Illustration
> 1990-1994: Formgivare på Rabén & Sjögren
> 1995: Startar eget företag, bokformgivning, 
 grafiska profiler, utställningar, webbsidor mm
> 1999-2003:  Anställd på Bonnier Tidskrifter 
 som AD på Kamratposten 
> 2003: Återgår till att frilansa, jobbar med 
 amelia specialtidningar 
> 2006-2007: Anlitad som AD på nystartade 
 tidningen ToppHälsa
> 2007-2009:  AD på tidningen amelia
> 2010-2013: Startar upp tidningen S. 
 En kändistidning med kunglig inriktning
> 2013-2014: nyligen avslutad 
 webbmasterkurs
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