
עם השנים התמחיתי במתן פתרונות עיצוביים למותגים שונים.
המותגים זוכים לאפיון, עריכה, עיצוב והפקה של מוצרים התומכים במערך השיווק והמכירות של הלקוח.

תוכלו ליהנות משירות מקצועי ומסור לכל פרויקט בכל היקף וזמן.
השירות מהיר וקשוב, ואני אשמח להביא מנסיוני הרב לשיתוף פעולה פורה ביננו.

אני מאמינה שאוכל להיות שותפה מועילה בבניית תדמית אפקטיבית לכל קמפיין או חברה.

בדרך לתערוכה בחו"ל
בהקמת עסק חדש

להשקת מוצר
לקשרי לקוחות
ולקצת צבע...

המוזה לשירותך עם מגוון גדול של מוצרים לפי דרישתכם:

יש לי מוזה בשבילכם...

עמליה ניר
amalia@muza-st.co.il

אליפז | ד.נ. חבל אילות 88812
טל. 08.6356262
נייד 054.4456022
פקס. 08.6356218

:Printבתחום ה
:: הזמנות לאירועים
:: מודעות פרסום
:: ניירת משרדית וטפסים
:: פליירים וגלויות
:: פרוספקטים בכל הצורות והגדלים
:: פוסטרים ורולאפים
:: ביתנים לתערוכות
:: חוברות תדמית
:: ידיעונים ואינדקסים

:Screenובתחום ה
:: אתרי אינטרנט קטנים וגדולים

:: אימיילים מעוצבים
:: ניוזלטרים ועיתונים אינטרנטיים

:: דפי נחיתה
:: מצגות פאוורפוינט

בואו
ניפגש!

אשמח לבוא לפגישת 
היכרות לא מחייבת

להראות תיק עבודות
מלא מוזה..



עבודות העיצוב במוזה מאופיינות במוצרים עסקיים תדמיתיים
עבור לקוחות רבים, ממגזרים עסקיים שונים ומגוונים.

העבודה העיצובית מתפרסת על מגוון רחב של צרכי השיווק:
טיפול במערך התדמית הראשוני של החברה / מוצר / שירות:

קטלוג, ברושור, אתר אינטרנט
וממשיך בניהול שוטף של המותג:

ברושורים, מודעות, דיוורים במייל למועדון לקוחות של הודעות וניוזלטרים, מוצרי קד"ם,
ולפי צורך, קמפיינים מיוחדים למבצעים, תערוכות, כנסים וכד'.

לפניכם דוגמאות והסברים על העבודה עם לקוחות שיש להם מוזה!



העבודה עם חברת השילוח הבינלאומי FedEx Express מכתיבה חוקי 
עיצוב השומרים על ערכי המותג הבינלאומיים של חברת האם.

לאחר השקת אתר המתנות החדש, מדי שנה לקראת הכריסמס רוקמים 
עיצוב חדש לעידוד המכירה של השילוח דרך אתר המתנות.

בדוגמא למטה: דיוור לקמפיין מיוחד שנוצר, עוצב ובוצע על ידינו: יום 
צילום שמח במיוחד במשרדי החברה ובו הצטלמו עובדי החברה, מכל 

רמות התפקידים, בהעמדה של אותיות באנגלית - מהם יצרנו את העיצוב 
של Happy New Year. בין המוצרים היו: גלויה מודפסת, קטלוג מתנות, 

דיוורים במייל, קופסת סוכריות ממותגת וכמובן אתר המתנות עצמו.

באופן כללי עבודת העיצוב השוטפת כוללת גם פולדרים, דפי מוצר, 
–ללויות, חבילות הפתעה מיוחדות, מוצרי קד"ם, אימיילים, מחברות, פוסט

רים, עיצובים לתערוכות, רולאפים וכד'.

להלן דוגמאות מתוך העבודות:

FedEx Express

אתר הבית

1



אתר המתנות

דיוור לקטלוג המתנות



דיוור לסיור לקוחות

עמודים מתוך הקטלוג



מעטפת חלון ממותגת

כריכה למחברת ספירלה

גלויה לפעילות עם עובדי החברה



אתר הבית

העבודה עם מחלקת הסקי של חברת קשרי תעופה החלה בבנייה 
מוקדמת של מותג הסקי skitrip אשר בא לייצג מוצרי סקי ברמת 

גבוהה יותר מהקיים בשוק, בעיקר בשל המידע הקיים החברה.
העיצוב התבסס על מסרים שהם קלות שימוש אבל מבטיחים איכות. 

כיום מציגה החברה מוצרי פרימיום לצד מוצרי סקי במחירים נוחים.

העבודה מול הלקוח רחבה הן בתחום העיצוב והן בתחום הכתיבה 
השיווקית וכוללת מבחר מוצרים גדול לשימור הלקוחות ויצירת קהל 

לקוחות הולך ומתרחב. זאת על-ידי דיוורי מבצעים, מודעות, אתר 
אינטרנט "מתחרה", טפסים, ניוזלטר מבצעים, טיפוח קבוצות ספציפיות 

בכנסים יחודיים בהם מוצרי קד"ם מעוצבים, ומצגות.

להלן דוגמאות מתוך העבודות:

skitrip2קשרי תעופה



אתר אח "מתחרה"

דיוורים שונים



ניוזלטר חודשי

ברכת שנה טובה



אתר 
הבית 
החדש

בית הספר למנהל עסקים, לימודי תואר שני למנהלים עם התמחות בניהול אינטגרטיבי מפגיש 
עיצוב מכובד ומאופק לקידום ההרשמה לתוכניות וניהול מקיף של דיוור שנתי לאחזקת המותג 

של לימודים גבוהים באוניברסיטת העברית בירושלים.
מרבית העבודה העיצובית נטועה בדיוורים החודשיים של התוכניות השונות, ובמוצרים חד 

פעמיים לקידום חטיבות וחידושים בתוכנית הלימודים.

השיווק בעיקרו נעשה על גבי האינטרנט וכולל אתרי אינטרנט מעוצבים, ניוזלטרים, מכתבי 
לקוחות, הכנה גרפית למפגשים, מצגות, מודעות בעיתונות המודפסת ובאנרים פרסומיים 

בפורטלים מובילים רלוונטיים.

במהלך השנים עוצב והותאם המותג לרוח השעה תוך שמירה על ערכי האוניברסיטה ובהתחשב 
בחידושים והתמורות בעולם הניהול המודרני.

להלן דוגמאות מתוך העבודות:

EMBA3האוניברסיטה העברית



דיוורים ובאנרים לתוכנית EMBAIM בגלובס ודה-מרקר

EMBAF-כנ"ל קמפיין דיוור ובאנרים ל

ובמקביל עיצובים לתוכנית האחות בהתמחות בפיננסים:



עמוד מתוך חוברת התדמית לתוכנית



עמוד מתוך חוברת התדמית לתוכנית



מודעה בגלובס

באנרים לפרסום

שער חוברת ההסבר

העבודה העיצובית נעשית במקביל גם
לתוכניות נוספות בביה"ס למנהל עסקים - 

לתואר שני:
< תוכנית ההתמחות במימון

< אסטרטגיה
< ומפגשי בוגרי בית הספר למנהל עסקים

להלן מספר דוגמאות:



הזמנה לאירוע בוגרים

מייל מעוצב לתוכנית אסטרטגיה



רשת החנויות לתיקוני בגדים ועור ולשירותי ניקוי ותפירה, החליטה לשנות את המראה ה"מקדונלדי" 
שהיה לה לתדמית יוקרתית ונגישה לאנשים שרוצים תיקון איכותי ושמירה על בגדיהם.

חנויות הרשת ממוקמות בקניונים המובילים בארץ.

עבודת העיצוב כללה קודם כל טיפול מחדש בלוגו של הרשת, ועברה לטפל בכל האספקטים בחנות: 
חולצות העובדים, רכב השירות, שילוט כללי, כרטיס חבר מועדון, קופוני הנחה, שקיות, מחירונים, 

פוסטרים, גלויות דיוור, קטלוג תדמית וכו'.

MQ4מיסטר קוויק

עמ' פנימיים מתוך חוברת התדמית

כריכת חוברת התדמית 
לשירותי החנות



סטודיו ענבר כבר ותיק בתחום המחול ומוכר באיזור 
המרכז אך נדרשה לו מתיחת פנים מודרנית לפרסום 

בקרב שכונות חדשות באיזור.

העבודה כללה שילוט חוצות וגלויה תדמיתית:

5סטודיו ענבר למחול

גלויה למשלוח בדואר

שילוט חוצות לבניין



איגוד האינטרנט הישראלי פועל כבר שנים ארוכות לצמצום הפער הדיגיטלי , פעיל בהתוויית שירותי תשתית 
ופועל לרווחת הפרט בהיבטים הטכנולוגיים, החברתיים והמקצועיים.

העיצובים הגרפים כוללים התייחסות רחבה למבחר נושאים בהפצת המותג ובעיקר עיצוב לפי נושא ספציפי.
הכינוס השנתי הינו אחד מהפרוייקטים העמוסים הלובשים מדי שנה צורה חדשה בפרסום הכנס.

מלבד מוצרי הכינוס הרבים ניתן מענה לצרכי השיווק השוטפים כדון, סמלים, מחברות, מודעות, פליירים, דיוורים, 
באנרים, רולאפים ומתנות.

להלן דוגמאות מתוך העבודות:

ISOC6איגוד האינטרנט הישראלי

שמשונית ענק לביתן על פעילויות האיגוד

ממשק חדש לאתר פיקי-ויקי



תג הסדרה "אינטנרט בטוח"

כריכה לחוברת פעילות ומאזן
+ 2 עמודים פנימיים



הכינוס השנתי ה-13 של איגוד 
האינטרנט הישראלי מיועד לחובבי 
הנישה ולאנשי מקצוע בכל תחומי 

האינטרנט. 
קמפיין הכינוס כולל את בניית 

הקונספט העיצובי, כולל סלוגן ולוגו 
מובילים ופרסום מאסיבי.

מספר דוגמאות מפריטי העיצוב:

מעטפה לגלויה

גלוייה דו צדדית לדיוור ראשוני

באנרים לוידאו הכינוס



ביתן ההרשמה

דוגמאות לקונספטים
לכינוס השנתי
משנים קודמות

2008

2010



7שליט-רווח עיצוב פנים

סט תחתיות מעוצב

חיופי  של  שילוב  שאוהבים  לבתים  פנים  עיצוב  שירותי  מציעה   SR הפנים  עיצוב  חברת 
ופונקציונאליות שעושה את כל ההבדל ביצירתיות. העבודה כללה עיצוב לוגו לחברה, חוברת 

תדמית עם קטלוג עבודות וגלויה לדיוור.  להלן מספר עמודים מתוך החוברת:



8

מעטפה + מכתב לקוח <

סט תחתיות מעוצב

אתר אינטרנט

ערדום
תקשוב

חברת ערדום 
תקשוב עוסקת 

בתחום התקשוב 
ומפתחת מוצרי 
תוכנה. העבודה 

כללה קמפיין 
קידום השירות 

באינטרנט ואתר 
בית חדש.



איזור הערבה הדרומית מביא תיירות מסוג אחר. העיצובים הגרפים חייבים לתת לשיווק את 
האיזון של מדבר יחד עם חווייה כייפית. לקוחות תיירות המדבר במוזה הם מרכז התיירות 
של מועצה אזורית חבל אילות, פארק תמנע וקיבוץ אליפז תיירות. בנוסף המוזה שורה גם 

במשרדי ערדום תקשוב

להלן דוגמאות מתוך העבודות:

9הערבה הדרומית | תיירות וטכנולוגיה

מודעת עמוד של פארק תמנע במגזין מסע אחר

פארק תמנע



מועצה אזורית חבל אילות

כריכה וגב של חוברת תדמית באנגלית לקידום התיירות בערבה



אתר אינטרנטפארק תמנע

גלוייה דו צדדית



מועצה אזורית חבל אילות

פסטיבל הצפרות בערבה
לוגו + מודעה/פוסטר + באנרים



אליפז תיירות

קיבוץ אליפז

ברושור תדמית בעברית

דיוור און-ליין
למבצעי הקיץ

מייל מעוצב 
ללקוחות



אילת-אילות אנרגיה מתחדשת

אתר אינטרנט

דיוור למפגשי און-ליין

באנרים



בנק HSBC הוא בנק בינלאומי הנותן שירות 
ללקוחות עמידים וכולל עשרות סניפים בכל 

העולם. מיתוג הבנק קבוע ונתון לחוקי עיצוב 
נוקשים אך מאפשר בכל זאת עיצוב יצירתי.

עבודת העיצוב כללה פולדר וחוברת תדמית 
ללקוחות הבנק להצגת שירותיו ומוצריו.

המשך העבודה כלל מבחר טפסים ומחירונים 
ללקוחות.

בעמוד זה עיטור שער הפולדר

HSBC Bank10



שער חוברת תדמית בעברית 

בעמודים הבאים מוצגים חלק 
מעמודי הפנים בחוברת





יש לי מוזה בשבילכם!

עם השנים התמחיתי במתן פתרונות עיצוביים למותגים שונים.
המותגים זוכים לאפיון, עריכה, עיצוב והפקה של מוצרים התומכים במערך השיווק והמכירות של הלקוח.

תוכלו ליהנות משירות מקצועי ומסור לכל פרויקט בכל היקף וזמן.
השירות מהיר וקשוב, ואני אשמח להביא מנסיוני הרב לשיתוף פעולה פורה ביננו.

אני מאמינה שאוכל להיות שותפה מועילה בבניית תדמית אפקטיבית לכל קמפיין או חברה.

בדרך לתערוכה בחו"ל
בהקמת עסק חדש

להשקת מוצר
לקשרי לקוחות
ולקצת צבע...

המוזה לשירותך עם מגוון גדול של מוצרים לפי דרישתכם:

יש לי מוזה בשבילכם...

עמליה ניר
amalia@muza-st.co.il

אליפז | ד.נ. חבל אילות 88812
טל. 08.6356262
נייד 054.4456022
פקס. 08.6356218

:Printבתחום ה
:: הזמנות לאירועים
:: מודעות פרסום
:: ניירת משרדית וטפסים
:: פליירים וגלויות
:: פרוספקטים בכל הצורות והגדלים
:: פוסטרים ורולאפים
:: ביתנים לתערוכות
:: חוברות תדמית
:: ידיעונים ואינדקסים

:Screenובתחום ה
:: אתרי אינטרנט קטנים וגדולים

:: אימיילים מעוצבים
:: ניוזלטרים ועיתונים אינטרנטיים

:: דפי נחיתה
:: מצגות פאוורפוינט

בואו
ניפגש!

אשמח לבוא לפגישת 
היכרות לא מחייבת

להראות תיק עבודות
מלא מוזה..

חבל לי להתיש אתכם
בהמון עבודות

)בכל זאת 20 שנה(
אז אם מעניין אתכם תחום אחר

אתם מוזמנים לפנות...


