imago: [del llatí] Imatge.
mei: [del llatí] El meu/la meva.

PORTFOLIO
Imatge
• Fotografia
• Retoc fotogràfic
• Simulació de producte
• Il·lustració

Fotografia de events

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imatge
• Fotografia
• Retoc fotogràfic
• Simulació de producte
• Il·lustració

Portada de
disc per a la
banda italiana
QuarterBack

Interpretacions artístiques
per a diferents projectes

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imatge
• Fotografia
• Retoc fotogràfic
• Simulació de producte
• Il·lustració

Imatges de la guia
d’estil de Pau Gasol

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imatge
• Fotografia
• Retoc fotogràfic
• Simulació de producte
• Il·lustració

Visual per mostrar
el resultat d’un got
termoformat amb el
motllo a la part interior.

Visual amb diferents
il·lustracions, que
apareixien al packaging
de nous sabors de
lollipops de Wrigley’s,
previ al seu llançament
al mercat sud-americà
(2005)

Slide per a
presentació
comercial: Mostra
de simulació
de packaging,
simulació de
producte (ítems
promocionals)
i d’imatge
promocional.

Mostrar prototip de
tassa 3D a partir
d’una tassa base i
una il·lustració del
personatge.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imatge
• Fotografia
• Retoc fotogràfic
• Simulació de producte
• Il·lustració

Exemple de il·lustració inclosa
a la guia d’estil de Pau Gasol

Reproducció d’un volant de F1

Il·lustració per a revista de armes alemanya.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campanyes
• Branding
• Promoció
• Llançament de producte
• Fidelització

Linea Bob Esponja
de producte Frigo
Diver, orientat
exclusivament a
restauració.

Hello Kitty,
nova linea per
Petit Suisse de
Nestlé

Visual del flow-pack i
proposta de cartelleria
per Chipicao.

Edicions de Trivial Pursuit Catalunya,
Andalucia, Juegos y Juguetes...

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campanyes
• Branding
• Promoció
• Llançament de producte
• Fidelització

Exemples de
campanyes
promocionals amb
regals in pack.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campanyes
• Branding
• Promoció
• Llançament de producte
• Fidelització

Col·lecció exclusiva de
tasses per a El País.

Presentació del fascicle nº1 de la
col·lecció de cascs de Star Wars per
a Planeta de Agostini.

Edició especial de Trivial
Pursuit, per al diari AS.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Campanyes
• Branding
• Promoció
• Llançament de producte
• Fidelització

Gift per purchasse a
El Corte Inglés

Gift per purchasse a Menús als cinemes.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Arts Finals
• Packaging
• Papereria
• Cartelleria

Pack Bob Esponja per
la linea Frigo-Diver, de
distribució exclusiva a
restauració.

Packs de diferents sabors de snacks Risi amb
els personatges de Madagascar.

Packs Hello Kitty per
Petit Suisse de Nestlé .

Els packs de
diferents sabors de Fanboy &
Chumchum per a Phoskitos.

Cartell de la promoció de
OjosLocos de Fanboy &
Chumchum per a Phoskitos.

imagomei@gmail.com

PORTFOLIO
Imatge corporativa
• Llibres d’estil
• Guies d’estil
Imatge corporativa per empresa
de serveis d’anàlisi i investigació
informàtiques i de software.

• Manual corporatiu

Disseny del logotip per Killing Machine, banda
tribut a Judas Priest. El logotip tenia que ser una
adaptació del logo de la banda original, en la
seva etapa més popular.

Imatge corporativa per a tenda
exclusiva i especialitzada en Playmobil

Imatge corporativa per a empresa de
comunicació de premsa.

imagomei@gmail.com

PERFIL

La Imatge al teu servei

• Del llatí: Imago, imatge + Mei, meva.
Juga amb el concepte de donar un servei
personalitzat a les necessitats de projecció
pròpies de cada client.

iMago Mei dona un servei complet de
comunicació visual:

Segueix-me a:
http://goo.gl/FXznfc

• Des de la imatge d’empresa (logotip,
papereria, imatge on-line...) fins a les Arts
Finals de producte (packaging, jocs, objectes
promocionals...)
• Presentacions comercials, Concepts, Visuals,
propostes de producte o campanyes
promocionals.
• Fotografia de producte

https://twitter.com/iMagoMei

http://goo.gl/mzBQw1

http://imago-mei.blogspot.com.es

• Fotografia d’esdeveniments en directe.
http://500px.com/jmllovera
• Retoc d’imatge: Manipulació d’imatge
real per adequar-la a cada necessitat. Per
mostrar com quedaria el producte final al
client o al dep. de compres, per arreglar una
imatge... o per a us publicitari.
• Guies d’estil

Contacte’m:
imagomei@gmail.com

• Aplicació de llicències
662 33 54 86
• Packaging
• Arts Finals

imagomei@gmail.com

Currículum vitae
Josep Mª Llovera Pérez
Historial professional

Estudis academics

Coneixements tècnics

• A l’actualitat, treballant com a Free-Lance
per a empreses i particulars: Naming, logotips,
imatges, folletons, items promocionals,...

• 2013 - Mòduls formatius:
- Indesign: eines avançades.
- Gestiona i processa paquets d’imatges amb
Adobe Photoshop Actions
- Editor de continguts amb Joomla
- Códis QR

• Adobe CS5: Photoshop, Illustrator, InDesign,
Acrobat.

• 2012 - Fotografía de alta calidad amb José M
Mellado

• Quark 4.

• Del 2006 al 2013 creatiu a Biplano Promo.
Empresa lider en licensing i Marketing
promocional. Enfocat a pensar i vendre
promocions a empreses com Panrico,
Nutrexpa, Unilever, Planeta de Agostini,
Hasbro, El País...
- Des de la concepció de la mecànica
promocional, normalment lligada a una
llicència, fins a la realització d’originals i Arts
Finals, passant per tots els àmbits relacionats
amb l’acció promocional i la producció
d’ítems de regal.
Treballant amb propietaris de llicències com
Lucas films (Star Wars, Indiana Jones), King
Features (Betty Boop, Popeye...), DreamWorks
(Madagascar, Shrek, KungFu Panda...),
Nickelodeon (Bob Esponja, Dora) o Sanrio
(Hello Kitty) entre altres.

• 2011 - Upgrades de Photoshop Avançat, 3D
Studio Max.	

• Microsoft PowerPoint, Word, Excel...
• FreeHand MX

•Tècnic en serveis d’internet - Curs de Formació
Ocupacional de la Generalitat de Catalunya
(1998)

• 1998 - Curs “Técnic en serveis d’Internet” al
centre Bit.

• AUTOCAD V.11 (1993)

• 1993 - Curs de Formación Ocupacional del
Fondo Social Europeo, especialitat en C.A.D.

Idiomes
Anglès: Coneixement mig, escrit i parlat.

• 1989 a 1993 - DISSENY GRÀFIC a l’Escola
Elisava.

• Del 98 al 2005 cap d’estudi, dissenyador
i il·lustrador a Creative Guns. Disseny
personalitzat de jocs i presentacions
empresarials. Packaging. Adaptabilitat
d’estils i tècniquess.
Treballant per a clients com JoYCo, Wrigley’s,
Torres&Cia...
• Del 97 al 98 a CTE - Centre Telemàtic
Editorial, SRL, maquetant catàlegs de centres
comercials i grans superfícies.
• De 94 al 96 oficial 2ª a TRESMARFotomecánica. Escaneig professional, retoc
fotogràfic i muntatge d’imatges sobre tot
tipus de suports publicitaris.

imagomei@gmail.com

Català: Llengua materna.

PERFIL
Empreses de referència
• Al llarg de la trajectòria professional, he
tingut l’oportunitat de treballar, directa o
indirectament, amb projectes d’empreses de
diversos sectors.
Aquestes són algunes d’elles:

Bimbo
Biplano
Campofrio
Cabreiroá
Carrefour
Coca Cola
Creative Guns
Danone
El Corte Inglés
El País
FNAC
Font Vella
Gallina Blanca
Grefusa
Hasbro
Laboratorios Kin
Montepio
Nestlé
Nutrexpa
Panrico
Pepsico
Sony
Toys’R’Us
Paramount
Unilever
Wrigley’s

imagomei@gmail.com

