
Praktično uposabljanje, ki je trajalo od junija do oktobra, sem opravljala v agenciji 
Summa v Barceloni. Gre za prvo Španjsko agencijo, specializirano na področju 
ustvarjanja znamk ter prejemnico številnih nacionalnih ter internacionalnih nagrad. 
Podjetje ustanovljeno leta 1989 in ima danes okrog 87 zaposlenih, 3 izpostave 
(Barcelona, Madrid, Lizbona) ter naročnike evropskih ter latinoameriških držav. 

V obdobju prakse sem imela priložnost preizkusiti se na različnih projektih pri katerih je 
podjetje sodelovalo. Delo je potekalo na način izmenjave ter nadgradnje idej med člani 
ekipe. Po predstavitvi projeka, je sledilo individualno iskanje idej, priprava predlogov 
ter različnih vizualnih referenc. Vse omenjeni materiale smo nato predstavili, čemur je 
sledilo skupinsko brainstormanje ter vrednotenje posameznih predlogov. Po končanem 
sestanku, so bile določene smeri za grajenje predlogov za vizualno podobo.  
Ob naslednjem srečanju smo člani ekipe med seboj zopet komentirali predloge ter 
določili smernice za nadaljevanje. Velikokrat je v končni fazi prišlo do izmenjave 
projektov, vsak je v roke dobil projekt kolega ter ga nadaljeval, s čimer smo bili vsi del 
posameznih izdelkov ter njihovega kreativnega ustvarjanja.

Bila sem del soustvarjanja vizualne podobe prestižnega golf kluba Golf La moraleja, 
podjetja za inženering Constraula ter oblikovanja podobe za kampanijo Always 
Barcelona, ki spodbuja inovativnost ter kreativnost na področju dizajna, glasbe in 
kulturnih industrij, ki bogatijo ekonomski in socialni ekosistem mesta. Poleg dela na 
omenjenih projekti sem bila zadolžena za pomoč pri oblikovanju materialov za tisk ter 
družbene medije za zavarovalnico DKV, ki je Summin stalni naročnik. 
Ker ima podjetje poleg oddelka za branding tudi oddelek za oblikovanje embalaže, sem 
imela priložnost sodelovati in videti tudi kako poteka delo pri projektih s tega področja.

Moja izkušnja prakse v tujini je bila zelo poučna iz večih vidikov. Življenje v tako velikem 
mestu je lahko na trenutke težko. S tem mislim predvsem na stanovanjsko situacijo. 
Cene so zelo visoke, ponudba pa dokaj slaba. Kar se tiče iskanja samega podjetja 
za opravljanje prakse, sem imela srečo, bila sem namreč priporočena iz strani šole, 
kjer sem pred tem opravljala izmenjavo. Seveda sem morala pred sprejetjem opraviti 
interviju, predstaviti svoj portfolio in prepričati kreativnega direktorja, zakaj si prav 
jaz zalužim to priložnost. Študentov, ki iščejo prakso je veliko in prakse v španiji niso 
plačane.

Zelo sem vesela, da sem dobila možnost biti del ekipe tako velike in uveljavljene 
agencije v tujem mestu. S tem sem dobila vplogled v njihov kreativni proces ter pristope 
k delu. Preiskusila sem se pri delu na velikih projektih, ter sodelovala z različnimi 
ljudmi. Ta izkušnja je definitvno pomembno vplivala na mojo delovno pot, mi dala 
ogromno širino ter samozavest.
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