True life stories - Christina Fraas
Nå jobber jeg i et selskap som heter Chili Publications,
med ungdomsmagasinet Spirit og fashionmagasinet
Vixen. Her jobber jeg med kreativt salg og «content
marketing». I jobben min er jeg så heldig å ha fritt
spillerom til finne på kule kampanjer for kunder som
passer inn i målgruppen til magasinene – ofte på tvers
av nett, print, event og aktiviteter med bloggere. Her
finner jeg på samt gjennomfører fra A-Å.

Media tredjeklasse på Nesodden var mitt
definitivt beste skoleår! Jeg gikk mine to første år
på medielinje i Oslo – men byttet til Nesodden
siste året. Det var jeg veldig fornøyd med!
1.
Jeg fikk jobbe fritt med egne prosjekter og fikk lov til å fli flinkere i det JEG likte, noe
som gav mersmak, mestringsfølelse og driv til å
jobbe videre med prosjekter.
2.
Lærerne er dyktige folk, det var de
som pushet meg i riktig retning når motivasjonen
eksempelvis var på ferie.
3.
Sykt bra folk og miljø! – vi på media
har fortsatt julebord sammen (4 år etter).

Den siste kampanjen jeg avsluttet var en bloggkampanje for Disneys film «Oz – the great and powerful»
hvor målet var å spre trailer og filminfo til bloggere i
målgruppen. Her laget jeg goodiebags i flosshatter og
fikk designet en gammeldags kinobilett i teksturert
papir.
Nå jobber jeg med neste års Vixen Blog Awards og
annonsører som skal være med i høst/vinterutgaven
av Vixen Magazine.
Jeg har ikke tatt noen annen relevant utdannelse for
min jobb annet enn MK på Nesodden vgs, Det er
dette + at jeg har jobbet meg oppover innen salg som
er grunnlaget for at jeg har en jobb jeg per dags dato
er svært fornøyd med. Jeg ville ikke gått noe annet
enn media på Nesodden, og etter å ha erfart samme
linje på annen skole kan jeg med hånden på hjerte si
at lærerne og miljøet på nesodden vgs danker ut det
meste annet.
Her er noen av produktene jeg lager:

