ГЛУШКО ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Письменник, публіцист, копірайтер,
менеджер проектів
ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ

•
•

Головні
проекти:

•
•
•

MIUI.UA – Сайт про

продукцію Xiaomi, огляди
портативної электроники
на профессійному рівні,
статті, блоги, колонки,
більше 3000 матеріалів.
PROGADGETS.COM.UA –
портал про портативну
електроніку, новини,
огляди, аналітика.

KLITSCHKO-BROTHERS.COM
– єдиний у світі офіційний
фан-клуб братів Кличків.
Технічний письменник:
інструкції, написання та
верстка, написання
мануалів, інтерпретація
машиного перекладу з
китайської.
Письменник художньої
літератури, публіцист.
Музичні та кінорецензії,
арт-публіцистика.

•
•
•
•

Організація та підтримка міжнародних змагань з
велотріалу 2001-2006 рр.;
Сценарист та продюсер багатьох розважальних
проектів та масових видовищ у 1995-2005 рр.;
Автор і ведучий суспільно-політичних та
розважальних телепрограм;
Підтримка пісенних конкурсів «Євробачення» у
2009-2012 рр.;
Співпраця з українськими зірками першого
гатунку: Ірина Білик, Наталя Могілевська, Алан
Бадоєв, Макс Барських, Оля Полякова, Таянна,
Потап, Іван Дорн, «Врємя і стєкло», «Пара
Нормальних», Едуард Романюта, Аліна Гросу та
ін.
Автор та розробник численних інтернет-проектів
у 2007-2015рр.;
Автор книги «Омріяна країна дітей Одина», вид.
«Наш час», 2007 р.;
Підтримка міжнародної наукової конференції
«Fallen Walls», 2013 р.;
Автор книги «Анексія Криму у концепції
агресивної політики Путіна», вид. для
парламенту Італії Верховною Радою України,
2015 р.;

ОСВІТА

Запорізький національний університет, 1992;
Московський заочний університет мистецтв, 1993.

ДОСВІД РОБОТИ

•
2018 р. – ФК «Маестро», PR-директор;
•
2015 р. – Технопортал Progadgets.com.ua,
засновник, головний редактор;
•
2014 р. – Офіційна спільнота шанувальників MIUI,
портал MIUI.UA, співзасновник, шеф-копірайтер, PRдиректор;
•
2013-2016 р. - Офіційний сайт ВК "Сумихімпром",
створення, менеджмент, PR-заходи в рамках чемпіонату
України з волейболу;
•
2013 р. – «Xiaomi Україна», шеф-копірайтер,
керівник проектів;
•
2011 р. – Офіційний фан-клуб братів Кличків,
співзасновник, адміністратор, PR-консультант;
•
2010 р. – Паблісіті-агентство «Secret Service», PRконсультант, керівник проектів;
•
2006 р. – Информаційне агентство «Скрін Медия»,
співзасновник, креативний директор;
•
1998-2006 рр. Газета «Наше врємя», оглядач,
колумніст;
•
2003 р. Журнал «Выбирай», гол. редактор;
•
2001 р. Телеканал «Хортиця», редактор, оглядач,
автор і ведучий телепрограм;
•
2000 р. Телеканал АТВ, продюсер, режисер,
сценарист;
•
1998-1999 рр. Газета «Підземка», редактор;
•
1993-1998 рр. ТРК «Алекс», редактор, режисер,
сценарист;
•
1991-1994 рр. Народний театр-студія «На Красной»

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ТЕЛЕФОН:
xxx
ВЕБ-САЙТ:
Glushko.com.ua
АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ
ПОШТИ:
yuri@glushko.com.ua

-

Всі види текстів;
Менеджмент соцмереж (СММ);
Базова SEO;
Фотографія (професійний рівень);
Режисура, зйомка та монтаж відео;
Створення та адміністрування вебсайтів;
Верстка;
Розробка стратегій та керування
проектами;
Adobe Photoshop;
Adobe Dreamweaver;
Adobe Indesign;
Sony Vegas (Magix Vegas Pro)

