FASCINATED
by TECHNOLOGY
DRIVEN by
DESIGN
PASSIONATE
about
PHOTOGRAPHY
MULTIMEDIA
		 DEVELOPER
NEW MEDIA
		DESIGNER
ART DIRECTOR

> iMotion, B.U.T & Impuls, ‘96 - 2000

> In Casu, 2000 - 2004

> TMP.adcomms, 2004 - 2006
> Beluga Communications, 2006 - 2011
> Haisja Communications, 2012 - heden

AD & FOTOGRAAF

VORMGEVER
BEELDMAKER

GEERT
MATTON

Hallo, ik ben Geert, ik maakte animaties
voor de introductie van de originele Aklasse van Mercedes; en de introductie
van Telenet. In Flash, nog voor het Flash
heette. Ik ga dus al een tijdje mee en heb
al een mooi traject kunnen afleggen. Van
multimedia design in Director, naar animaties in Flash, naar webdesign in Dynamic HTLM (nu in Wordpress), naar print
design, naar fotografie.

SKILLS

De laatste jaren kon je me vinden op de
pistes van Waregem Koerse of Oostende
Koerse. En dat als fotograaf voor Horse
& Race magazine. Een magazine dat ik
ook volledig lay-out. Ik stond in de boksring met Daniëla Somers & Sugar Jackson voor die laatste zijn biografie. Een
boek dat ik volledig ontwierp; en van
foto’s voorzag. Ik organiseerde mee een
roadshow met Jean-Marie Pfaff langs de
Belgische voetbalstadiums voor de introductie van de Ecodesign richtlijnen.

STUDIES

Maar ik ontwierp ook allerhande logo’s
- zoals dat van VITO & IE-net - jaarverslagen - Bank van Breda & BAM - magazines & kranten voor FEBEM (nu Go4Circle), brochures voor Symbio, …

> Graphic & Webdesign
> Advertising, Branding, HR & B2B Communication
> Social Media, Blogging & Photography
> InDesign, Illustrator, Acrobat, Dreamweaver
> Photoshop & Lightroom (Classic & CC)
> WordPress, Office, Teamleader, ...

> College Zottegem, Latijn-Wiskunde (‘85-’88)
> Koninklijke Kadettenschool Laken (‘88-’91)
> Sint-Lucas Gent, Reclame Vormgeving (‘91-’96)
> KISP Mariakerke, Multimedia Developer (‘96-’98)

CONTACT

> Geert Matton
> geert@kastart.be
> 0498407047
> www.geertmatton.be
> dribbble.com/kastart
> www.kastart.be

