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תל-אביב

עבדתי במחלקות הקריאטיב של משרדי הפרסום המובילים בארץ,
בעשר השנים האחרונות  -התחלתי את דרכי כמעצב ,התקדמתי להיות
ארט דיירקטור ומאוחר יותר ,מנהל קריאטיב .יש לי ניסיון באיפיון חוויית
משתמש ואבות טיפוס וכמו כן בעיצוב ממשקים לאתרים ולאפליקציות.
בנוסף ,יש לי ניסיון רב גם ביצירת קמפיינים במדיות הטלוויזיה ,הרדיו ,הפרינט
ושילוט החוצות .במהלך השנים פיתחתי יכולות עבודת צוות וניהול גבוהות
בזכות שיתוף פעולה עם מחלקות האסטרטגיה ,ניהול הלקוח והמדיה,
בזכות סיעור מוחות עם חבריי לעבודה ולבסוף גם בזכות הצגת פרזנטציות
של הרעיונות הקריאטיבים ללקוחות המשרד השונים .יש לי מוטיבציה גבוהה
ורצון מתמיד ללמוד ולהתקדם.

ניסיון תעסוקתי
2016-2015

מעצב  full-stackפרילאנסר
• עיצוב פרוייקטים מגוונים לווב ולמובייל וכמו כן ,עיצוב חומרי מרקטינג לחברות קטנות וגדולות.
• עבודה עם חברת סטארט-אפ צעירה על עיצוב המוצר שלהם :התחלתי במיתוג החברה ,משם המשכתי
לאיפיון המוצר ולבסוף עיצוב הממשק של האתר הרספונסיבי.
• עיצוב כחבר בצוות שהיה אחראי על הטמעת שפת המותג החדשה של ״פרטנר״ בכל תוצרי הווב והמובייל.

2015

מנהל קריאטיב בFogel Ogilvy-
• הובלת צוות של  5אנשי קריאטיב
• ניהול התוצרים הקריאטיביים של המשרד במדיות האונליין והאופליין מתחילתם ועד סופם.
• שיתוף פעולה מתמיד עם מחלקות האסטרטגיה וניהול הלקוח ולקיחת חלק פעיל בקבלת ההחלטות.
• בין הלקוחות בהם טיפלתי נמנו  ,IBMקאדילק ,אלדן ,טמפו ,האוניברסיטה הפתוחה ועוד.

)נסגר עקב
קשיים פיננסיים(

2014-2012

ארט דיירקטור בכיר באדלר חומסקי Grey
• עבודה קריאטיבית על קמפיינים לווב ולמובייל ,עמודי נחיתה ,אתרים ,מודעות ושילוט ,משלב הרעיון ועד העיצוב.
• סיוע לחברים לעבודה ,ללא רקע בדיגיטל ,שנדרשו לעבודה קריאטיבית על קמפיינים במדיות האונליין.
• בין לקוחותיי נמנו חברות כמו :בזק ,פלאפון ,פולקסווגן ,שטראוס ,פרוקטר אנד גמבל ,בזק בינלאומי ועוד.

2012-2010

ארט דיירקטור בכיר בבאומן בר ריבנאי Saatchi & Saatchi
• עבודה על קמפיינים במדיות האונליין והאופליין ,לחברות מהמובילות במשק.
• שליחות מטעם העבודה כדי לסייע לצוות קריאטיב במוסקבה לפצח בריף קריאטיבי.
• זכייה בפרסים בתחרויות פרסום יוקרתיות בארץ ובחו״ל.

• בין הלקוחות שעליהם עבדתי נמנו תלמה ,פורד ,עלית ,מאזדה ,קרלסברג ועוד.
2010-2007

ארט דיירקטור בגיתם BBDO
• עיצוב ובניית קמפיינים לחברות בעלות תקציבי פרסום קטנים וגדולים כאחד.
• התמחויות במגוון רחב של מדיות פרסום כגון :פרינט ,טלוויזיה ,שילוט חוצות ,גרילה ועוד.
• השתתפות בצוות שעבד על הקמפיין היחיד אי פעם שפורסם בישראל וברשות הפלסטינאית בו זמנית.

השכלה
2015
2005
2004-2002
2002-2000

קורס עיצוב ממשק ואיפיון חוויית משתמש ב ,"Netcraft Academy"-בני ברק.
לימודי ערב בתחום הפרסום ב ,"School of Visual Arts"-ניו יורק.
תקשורת חזותית ב״אסכולה מימד״ ,תל-אביב.
תקשורת חזותית ב״המכון הטכנולוגי״ ,חולון.

שירות צבאי
1998-1997

שירות כלוחם בחטיבת גבעתי ושחרור עקב פציעה קרבית בלבנון.

ידע בתוכנות
 .Indesign • Illustrator • Photoshop • Axure • Sketchסביבת עבודה של מקינטוש/פי.סי.
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