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Olimpia Ajakaiye

Resume:
Jest aktorką i prezenterką telewizyjna. Ukończyła Wydział Projektowania Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Prowadziła wiele programów telewizyjnych:
„Na gapę” - program kulturalno-rozrywkowy o modzie, filmie i designie i aktualnościach w dziedzinie sztuki
„Przytul mnie” - nocny program muzyczny, wywiady z gwiazdami
„Salon gier” - teleturniej prowadzony na żywo
`A normalnie o tej porze” - talk-show o charakterze kulturalnym
`Pytanie na śniadanie”
Występowała w różnych programach interaktywnych w TVN, TVN7 i TVN Gra
Jako aktorka dała się poznać w różnych serialach:
1998, 2000: Klasa na obcasach &amp;#8722; jako Olivia
2000: Na dobre i na złe &amp;#8722; jako Marysia, narzeczona doktora Dialo (odc. 51)
2000: Sukces &amp;#8722; jako Dziewczyna prowadząca casting do filmu `Quo Vadis`
2000: To my
2001: Zostać miss &amp;#8722; jako Marzena Romario, uczestniczka konkursu, II Wicemiss Venus
2003: Na Wspólnej &amp;#8722; jako Sabina
2005: Magda M. &amp;#8722; jako Sekretarka Julii Szulc (odc. 8)
2012: Julia &amp;#8722; jako prezenterka (odc. 90)
Od wielu lat prowadzi także różne imprezy, festiwale i konferencje:
festiwal plenerowy Orange Word Festiwal - cykl wielkich imprez plenerowych dla firmy ORANGE.
Cykl imprez świątecznych w stylu gospel dla sieci sklepów REDUTA w Warszawie.
Niedziela u Decjusza w Krakowie - piknik rodzinny poświęcony zdrowemu stylowi życia
Pink Day dla firmy Onozis - impreza kameralna w Krakowie promująca nowy produkt firmy
Cykl imprez dla firmy meblowej Kler ( konferencje)
Warsztaty tworzenia biżuterii dla firmy kosmetycznej Dax Cosmetics
Imprezy i warsztaty dla dzieci organizowane przez Krakowską Willę Decjusza
Impreza dla katowickiego salonu samochodowego LeXus
Ambasadorowanie- ambasador kilku marek min Le Premier Sport&amp; Relax (prowadzenie imprez i konferencji)
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