


סומו קריאייטיב 

אנחנו סומו. נעים להכיר.

אנחנו מונעים מיצירתיות, אבל חושבים אסטרטגיה.

אנחנו חיים דיגיטלית אבל אוהבים אנשים.

אנחנו חושבים לעשות מיתוגים עם רעיונות גדולים ללקוחות קטנים וגדולים.

אנחנו מחפשים ומוצאים את מה שעושה את ההבדל עבור לקוחותינו.

אנחנו בעסק הזה הרבה שנים ועדיין סקרנים וחוקרים תחומים חדשים.

 



advertising

digital

branding

content

idea

מה אנחנו בדיוק עושים?

מה שנכון ללקוח שלנו בנקודת הזמן שבה אנו נפגשים.

זה יכול להיות מיתוג, סרטון מדליק להציג את האפליקצייה,

לוגו לפעילות הקיץ של החברה, רעיון תוכן מדליק שיביא

עוד אנשים לאירוע הבא, או קמפיין פרסום.

סומו קריאייטיב 



לקוחות



branding



לוגואים - עיצוב



אייקורט - תיווך

חיפוש דירה בתל אביב, זה מסע בג'ונגל: סבך של של דירות, עדרי מתווכים, 

כאוס אורבני ומלחמת קיום בלתי פוסקת. אבי ויוסי אייקורט מציעים בנוף 

המתווכים בעיר אי של אמינות ואנושיות.

אתר - אייקורט

אייקורט

https://www.aikort.co.il


מה עשינו

הפכנו את תחושת החום והביתיות של בעלי העסק לנכס המרכזי. 

החלטנו כי נעשה שימוש במילה "בית" המשדרת חם במקום: "נכסים" 

או "דירות", השגורות בפי מתווכים אחרים. 

תימצות המיתוג הוא הסלוגן: הגעת הביתה.

תכולה: לוגו, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, שפה פרסומית, אתר.

אייקורט



אייקורט



אייקורט



אייקורט

www.aikort.co.il

נכסי יוקרה | פרויקטים חדשים |דירות יד שנייה





קיי האט - אבטחת מידע וסייבר

יש חברות שלא רוצות שתדע עליהם יותר מדי. 

הם גם לא ינדבו מידע, גם שתשאל, קיי האט היא כזו. 

קיי האט

אתר - קיי האט

https://kayhut.com


מה עשינו

בנראות הויזואלית השתמשנו בדגם שפת קוד  - מינימליסטי אך עוצמתי.

לכן, תוך כדי  יצירת הזהות החדשה, הגענו לסיפור מותג שהוא שומר סוד 

מצד אחד אבל משדר מקצוענות ורצינות מן הצד השני. 

תכולה: גיבוש אסטרטגייה למותג , יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: אתר, מצגת חברה, פרסום בלינקדין, 

עיצוב משרדי החברה

קיי האט



קיי האט



קיי האט



ARE YOU
SMART
ENOUGH
To find out more log on to kayhut.com

קיי האט





FIKA  - מאפיה שוודית
פיקה בשוודית זו הפסקת קפה. ברייק, דקה לנוח ולנשום, 

זמן שמוקדש כולו בשביל להיות יחד עם אנשים שאוהבים.

היזם שהוא גם שוודי במקור, החליט על פתיחתה של המאפיה

והחנויות בארץ.

פיקה - מאפייה שוודית

אתר - פיקה

https://www.fika.co.il


מה עשינו

יצרנו שפה פשוטה וברורה של מאפיה שוודית המשלבת ניקיון

ואסתטיקה מארץ המוצא עם חיבור לארץ

תכולה: בניית סיפור המותג, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: עיצוב המאפיה, אריזות, וניירת

פיקה - מאפייה שוודית



פיקה - מאפייה שוודית



פיקה - מאפייה שוודית



פיקה - מאפייה שוודית

ארטיק טבעי במגוון טעמים
GLASSKAFFE

קפה קלוי טרי
SAFT

מיץ טבעי במגוון טעמים

 www.fika.co.il

Swedish 
Flavors

Swedish 
Flavors

Swedish 
Flavors

 www.fika.co.il  www.fika.co.il



פלורנטין האוס - בוטיק הוסטל

קטגוריית ההוסטלים בעולם נועדה לכל אותם מטיילים שרוצים לחוות את החיים 

האורבנים וחיי הרחוב בערים המובילות, אבל ליהנות ממקום נקי ומסודר המשלב 

אוויריה צעירה. פלורנטין האוס הוא בדיוק המפגש בין אורבניות לנוחות הזה.

פלורנטין האוס

אתר - פלורנטין האוס

https://florentinhouse.com


מה עשינו

השפה המיתוגית ניסתה להביא לידי ביטוי בדיוק את השילוב בין איכות

לא מתפשרת ברמת ההוסטל עם אווירה כיפית וצעירה.

זאת בשילוב האופי הייחודי של שכונת פלורנטין.

תכולה: יצירת זהות למותג  ושפה עיצובית, פיתוח אלמנטים שיווקים:

אתר, אבזור ההוסטל על כל תכולתו, פרסום.

פלורנטין האוס



פלורנטין האוס



c-0
m-98
y-75
k-22

c-0
m-19
y-85
k-75

פלורנטין האוס



פלורנטין האוס





ברוש - נדל״ן

חברת ברוש ניר מביאה איתה עשרות שנות נסיון בביצוע פרויקטים למגורים, מסחר, 

משרדים ומבני ציבור. כעט הם פנו גם לתחום היזמות וההתחדשות העירונית, דבר 

שהוביל לשינוי השם ומיתוג מחדש של החברה החדשה

ברוש - נדל״ן

אתר - ברוש

https://broshnir.co.il


מה עשינו

המטרה במיתוג הייתה להביא לתחום הנדל״ן משהו חדש ומרענן.

אופי המיתוג נטה יותר לכיוון האדריכלי בכתוצאה מהחיבור בין

היזמות והביצוע שחברת ברוש התחילה לעשות.

תכולה: בניית סיפור המותג, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: אתר,  פרסום, אלמנטים נוספים.

ברוש - נדל״ן



ברוש - נדל״ן



ברוש - נדל״ן



אחרי שבנינו 
את אולם הכדורסל החדש בת"א 

אנחנו בטוחים שנוכל לבנות 
חדר משחקים לילדים שלך. 

www.brosh.co.il |  6339*

אחרי שבנינו פרוייקטים עצומים ברחבי הארץ, אנחנו בברוש בטוחים שנוכל לבנות גם לך את בית החלומות. 

בברוש האנשים שתשב איתם על התכניות במשרד הם אלו שיבנו לך את הבית, יצקו לך את היסודות ויהיו אחראים לגימורים האחרונים של הדירה. 

כל אחד מאיתנו מעורב בכל שלב בתהליך, משלב הייזום דרך השרטוט הראשון, לאורך התכנון, הביצוע ועד קבלת המפתח. כי רק מי שחי את השטח 

ומבין את המציאות,יודע להגשים חלומות ועדיין להישאר עם הרגליים על הקרקע. תבדוק אותנו. תכיר אותנו. תבנה איתנו.

ברוש - נדל״ן



מיתר  - משרד עורכי דין

משרד מיתר הוא המשרד עורכי דין הגדול בישראל. במטרה לבסס את זה נעשתה מתיחת פנים לשפה המיתוגית שלו.

מיתר

אתר - מיתר

https://www.meitar.co.il


מה עשינו

יצירת שפה מיתוגית 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

אתר, דיוור, אלמנטים שיווקים ועוד

מיתר



מיתר



מיתר



Booklet Cover

Rollups

מיתר

Posters

THEY 
STAND
IN A LEAGUE
OF THEIR 
OWN
CHAMBERS & PARTNERS

www.meitar.co.il

A DYNAMIC 
FIRM THAT 
IS A REAL 
FORCE
LEGAL 500

www.meitar.co.il

SHARP
AND 
STRATEGIC

LEGAL 500

www.meitar.co.il



מיתר

Presentation



ואזה  - משלוחי פרחים

חברת buy me החליטה להיכנס לתחום משלוחי הפרחים ע״י הקמת מערך חנויות גדול ושירות משלוחים ייחודי וחדשני.

ואזה

אתר - ואזה

https://www.vaza.co.il


מה עשינו

יצירת שפה דיגטלית ועכשווית 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

אתר,אריזות, אלמנטים שיווקים ועוד

ואזה



ואזה



ואזה



ואזה



ואזה



דרמאגלם

טרנד מסכות הפנים הקוראני הסוחף את עולם הקומסטיקה

גרם לשני היזמים להקים מותג ייחודי בישראל, המוכר

הנאה, ביוטי והרבה שיק וגלאם.

דרמאגלם - קוסמטיקה

אתר - דרמאגלם

https://dermaglam.com


דרמאגלם - קוסמטיקה



מה עשינו

השפה המיתוגית ניסתה להביא לידי ביטוי את האסתטיקה

של עולם הקוסמטיקה והפאן הצעיר של עולם הנוער.

תכולה: לוגו, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, שפה פרסומית,

אריזות, חומרים שיווקים

דרמאגלם - קוסמטיקה



דרמאגלם - קוסמטיקה





spike
שחושבים על זה אימייל לא השתנה הרבה ב-50 השנים האחרונות.

ספייק מביאה לעולם את המייל צא׳ט. היא עושה דברים פשוט. בלי הודעות , או כותרות, 

בלי רעש. אתה אומר מה שיש לך לומר. האדם השני עונה. קוראים לזה שיחה.

ספייק

אתר - ספייק

https://www.spikenow.com


ספייק

מה עשינו

לאחר תהליך האסטרטגי, וזיקוק הרעיון המותגי, המצאנו למותג שם

ייחודי המבטא את עיסוקו ושפה גרפית העוזרת להבנה בצורה מדויקת

תכולה: בניית סיפור המותג, שם, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: מצגת חברה , אתר.



ספייק

Hey

there



Stuck 
in your old 
email system? 
Kick the habitDear email?

We need to talk

The shortest path to done www.spike.do / dvir@spike.do

Meet Spike. 
As instant as messaging. 
As human as a conversation.
As right-on as email needs to be.

ספייק





יוניפס

יוניפס - פינטק

לאחר ניסיון של שנים בתחום דיוויד אבגי גדלה פתח את חברת הפינטק יוניפס.

פינטק )Fintech( הוא הלחם של המילים "Finance Technology" וזוהי גם משמעותו - טכנולוגיה פיננסית. 

התחום החדש והגדל הזה מציע שיפור פעילויות פיננסיות. החברה פונה הן למוסדות המסורתיים, כמו בנקים, 

חברות ביטוח או קרנות השקעה; והן חברות סטרטאפ צעירות המציעות שירותים או מוצרים חדשניים

אתר - יוניפס

https://www.unipaas.com


מה עשינו

יצירת שפה טכנולוגית ועכשווית לעולם הפינטק 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: מצגת משקיעים, 

אתר, one pagers ועוד

יוניפס



יוניפס



114 YIGAL ALON ST. TEL AVIV | WWW.UNIPAAS.COM

UNIPaaS
Payments core in house.

UNIPaaS
WOW

יוניפס



2020 - Global Launch 

UNIPaaS
Payments core in house.

UNIPaaS

2020 - Global Launch 

UNIPaaS
Payments core in house.

UNIPaaS

Management team

Our ‘as a service’ cloud-based 
solution enables Onboarding, 
Payment Processing and will 
progressively integrate other 
Fintech products and services as 
they emerge. A flexible, re-designed 
architecture allows us to solve 
Payment challenges at the core. 

Our Solution - Architecture 
Re-Designed to Meet 
Payment Challenges

Our VisionOUR
VISION Licenses

E-Wallet

Fraud Prevention

Global Processing

Onboarding, AML, KYC

YOUR PRODUCT

Fintech Innovation

Benefits

FOCUS ON 
CORE BUSINESS

Develop new products
Accumulate loyalty
Drive new revenue

PROVIDED
AS A SERVICE

UNIPaaS API

Financial Services Stack

2020  GLOBAL LAUNCH

יוניפס



יוניפס



https://unipaas.com



Brodman 17
חברת ברודמן 17 היא חברת תוכנה, אשר מפתחת אלגוריתמים חזותיים שקשורים 

לראייה בדיוק חזותי חדשני תוך ניצול רק חלק קטן של כוח המחשוב"

ברודמן 17

אתר - ברודמן 17

https://brodmann17.com
https://brodmann17.com


מה עשינו

התהליך המיתוגי בא להביא לידי ביטוי את הפתרון הטכנולוגי

הייחודי של החברה וצורתו הויזואלית. 

 

תכולה: בניית סיפור המותג, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: מצגת חברה, רשתות חברתיות.

ברודמן 17



ברודמן 17



ברודמן 17



Dear email?

ברודמן 17

The new frontier of 
automotive safety: 
collision prevention 





gofer
גופר היא סטאר אפ המציעה פלטפורמה טכנולוגית שעיקר עיסוקה היא מציאה

וניהול המידע האישי שלנו במגוון מקומות ברחבי המחשב ורשתות חברתיות

גופר



מה עשינו

לאחר תהליך האסטרטגי, וזיקוק הרעיון המותגי, המצאנו למותג שם

ייחודי המבטא את עיסוקו ושפה גרפית העוזרת להבנה בצורה מדויקת

תכולה: בניית סיפור המותג, שם, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: סרט תדמית, מצגת חברה , ניירת ושילוט.

BUT WHAT 
ABOUT 
PEOPLE 
PERSONAL 
INFORMATION?

גופר



גופר



גופר



When you ask 
people about 
how they are 
managing their
 personal 
information…

גופר





קינס - קווי מזון ללא זיהום

קינס הוא סטארט ייחודי בתחום ״בטיחות במזון״. הרעיון מאחוריו הוא המצאת פולימר

ייחודי שע״י ריסוס שלו בסירים תעשייתים, הוא הופך לשכבה המפרידה בין הסיר לאוכל

וכך נמנע כל הזיהום האפשרי במזון וחסכון גדול במשאבים הקשורים לניקוי.

קינס



מה עשינו

יצירת שפה טכנולוגית, ירוקה  ועכשווית 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

אתר, one pagers, מצגת  משקיעים ועוד

קינס



קינס



קינס



CREATING 
CONTAMINATION FREE 
FOOD PRODUCTION LINES > Allergen Cross 

Contamination 
>Pathogens

TOP CAUSES 
FOR RECALLS: 

TEAM

FOUNDERS ADVISORY BOARD

TZVIKA FURMAN

B.SC MECH. ENG.

CEO

DR. EHUD FURMAN

PHD PHYSICS

CTO

MEIR MENACHEM
FORMER CFO STRAUSS GROUP

(A GLOBAL FOOD COMPANY)

DR. RAN SUCKEVERIENE
POLYMERS EXPERT

KINNERET ACADEMIC 

COLLEGE

2. APPLY ISOLATING POLYMER

HOW DOES 
IT WORK?

3D spraying system of
uniquely developed polymer

MOVING FROM 
TREATMENT TO 
PREVENTION

WE NEED A
PARADIGM SHIFT 

FROM CLEANING
TO ISOLATING

THE RESULT
MAJOR
FOOD SAFETY 
RISKS

קינס



ואוו הגעת עד לכאן? כבוד.

אז כדאי שתגיע לקפה.

נשמח להיות בקשר:

נייד: 6608071 -054

eran@sumocreative.co.il

סומו קרייטיב



נעם ויונתן - מנתחים פלסטיים

ד״ר נעם ארמון וד״ר איליא יונתן חברו יחד ופתחו ביחד מרפאה של ניתוחים פלסטיים
עם קונספט ייחודי שניהם יחד מבצעים את כל הניתוחים, לצורך המהלך הם נזקקו לתהליך

מיתוג שיבדל אותם וייחד אותם

נעם ויונתן

אתר - נעם ויונתן

https://www.drnj.co.il


מה עשינו

יצירת שפה אסטתית ומזמינה 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים

נעם ויונתן



נעם ויונתן



ד״ר איליא יהונתןד״ר ארמון נעם
050-4048538052-2507391 

הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 1, ירושלים 
www.drnj.co.il | drnj@ drnj .co.il | 02-500-10-10 

ד״ר איליא יהונתןד״ר ארמון נעם הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 1, ירושלים 
www.drnj.co.il | drnj@drnj.co.il | 02-500-10-10

נעם ויונתן



נעם ויונתן



נעם ויונתן



פמי - בריאות מרחוק

חברת Femi מתמחה בניהול, תפעול, הטמעה הדרכה ובקרה של פרויקטים משולבי טכנולוגיה בתחום הרפואה, ו

מובילה את שירותי הבריאות הדיגיטליים בישראל. מגוון השירותים הרחב של החברה מוענק לגופים הגדולים במשק, 

הן הציבוריים והן הפרטיים וכוללים חברות פארמה, קופות חולים, חברות ביטוח, משרדי ממשלה, מוסדות חינוך ועוד. 

פמי

אתר - פמי

https://femi.com


מה עשינו

יצירת שפה ידידותית ועכשווית לעולם התוכן 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

אתר, one pagers, פיתוח אלמנטים שיווקים

פמי



פמי



פמי



פמי

מצגת שיווק 2021

שיקום וסיעוד
פמי בריאות מספקת ללקוחותיה מערך שירותי שיקום רפואי בבית, הכולל שיקום 
אורתופדי, שיקום נוירולוגי ושיקום כללי. השירות ניתן על ידי צוותים רב-מקצועיים 
תקשורת,  קלינאיות  בעיסוק,  מרפאות  פיזיותרפיסטים,  אחיות,  רופאים,  הכוללים 

עובדים סוציאליים, תזונאיות ועוד.

שירותי טלרפואה
מערכת הטלרפואה של פמי בריאות נבחרה על ידי משרד 

הציבוריים  הרפואה  מוסדות  עבור  הטלמדיסין  למערכת  הבריאות 
בישראל. פמי בריאות מציעה את פתרון הטלרפואה המתקדם ביותר 

בארץ ומהמתקדמים בעולם.
פמי בריאות מבצעת מאות אלפי ייעוצים רפואיים בשנה.

נקודה למחשבה
מערכת הטלרפואה של פמי בריאות נבחרה על ידי משרד 

הבריאות למערכת הטלמדיסין עבור מוסדות הרפואה הציבוריים
 בישראל. פמי בריאות מציעה את פתרון הטלרפואה המתקדם

 ביותר בארץ ומהמתקדמים בעולם.

48.6%
5.8%

21.5%

17.7%
חולים

חולים
חולים

חולים

שירותי טלרפואה

תודה



פמי

קריירהשירותי רפואה נוספיםשיקום וסיעודרפואה מונעתבריאות הציבור

מערכת הטלרפואה של פמי בריאות נבחרה על ידי משרד 
הבריאות למערכת הטלמדיסין עבור מוסדות הרפואה 

הציבוריים בישראל. פמי בריאות מציעה את פתרון 
הטלרפואה המתקדם ביותר בארץ ומהמתקדמים בעולם. 
פמי בריאות מבצעת מאות אלפי ייעוצים רפואיים בשנה.

שירותי טלרפואה

מרפאה 
וירטואלית

 פעילות
גלובאלית

 שירות
'רופא אונליין'

 אפשר לשים
פה כותרת גדולה

בוא נדבר



סימפליסיטי - סייבר סקיורטי

סימפליסיטי היא סטארט אפ בתחום אבטחת המידע, כאשר

יש להם פתרון פשוט וחסכוני לאנשי אבטחת המידע ולכל הארגון

סימפליסיטי

אתר - סימפליסיטי

https://femi.com


מה עשינו

יצירת שפה מיתוגית רלוונטית ופשוטה

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים, אתר, מצגת ועוד

סימפליסיטי



סימפליסיטי

EMPOWERING              ORGANIZATIONS 
TO STRENGTHEN THEIR SECURITY     BY 
LEVERAGING DATA



MY THOUGHTS

סימפליסיטי



סימפליסיטי

Fix more. Prioritize less.

The state of remediation, today

FINDINGS

Manual 
Consolidation

Deduplication 

What assets 
does it impact?

What’s the status?
Who can remediate it?

SLA exceeded? 

Manual opening of 
tickets in multiple 

different tools

REMEDIATION

As a result….

Manually chasing findings, reports, tools, 
people &  problems across multiple teams 

Remediation scope is only as wide as the security 
team’s ability to process & prioritize findings

Security has no idea how weaknesses 
are distributed across teams and assets  

Wasted security time on 
manual repetitive tasks

No ability to see the big picture

Under-utilization 
of remediation capacity 

EMPOWERING ORGANIZATIONS 
TO OPTIMIZE REMEDIATION 
OPERATIONS & STRATEGY  

BY AUTOMATING ACTIONABLE CONNECTIONS 
BETWEEN SECURITY FINDINGS, OWNERS, 
IT ASSETS REMEDIATION TASKS

Sample Deployment

SaaS Platform

Reduction

Lifecycle

Enrichment

Correlation

Context

Remediation Queue A

Remediation Queue B

Remediation Queue C

Jira Board

Jira Board

Jira BoardSNYK

GCP Command Center

Github Vulnerability Alerts

AWS Security Hub

WHY SEEMPLICITY? THE DIRECT PATH TO REMEDIATION

FINDINGS REMEDIATION



סימפליסיטי

Resources CompanyPlatform Integrations See a demoSign in

Fix more. Prioritize less.



בייב

בייב  - מותג בגדי הריון 

דנה מידן יזמית בתחום האופנה ואמא טרייה החליטה

על הקמת מותג חדש של בגדי הריון איכותיים 

אתר - בייב

https://www.babe.co.il


מה עשינו

יצירת שפה מיתוגית רלוונטית ופשוטה

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים, אתר, אריזות ועוד

בייב



Dana Meydan
Founder, CEO
4 Ariel Hasharon, Tel Aviv Israel
Mobile: (+972)547675750

4 Ariel Hasharon, Tel Aviv Israel
Mobile: (+972)547675750

4 Ariel Hasharon, Tel Aviv Israel
Mobile: (+972)547675750

CanCan,,tt
wait towait to
meetmeet
you!you!

בייב



בייב



בייב



eyezone  - שירותי דרך

חברת שגריר החליטה על הקמת אפילקצייה לשירותי דרך למגוון שירותים לנהגים

eyezone



מה עשינו

יצירת שפה מיתוגית 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

אלמנטים שיווקים ועוד

eyezone



eyezone



חזי זמיר
 0522032772

heziz@eyezone.co.il

03 6666666 | 03 6666666
info@eyezone.co.il | www.eyezone.co.il

את לא 
צריכה לדאוג,

את צריכה 
רק לנהוג

חוללו לכם טקסט חסר משמעות בעברית המכיל מילים לפי נושא הפרויקט עליו 
אתם עובדים. 'לורם איפסום' הוא מלל שמשמש כממלא מקום ומיועד לבדיקת הפונט 

והלייאאוט שלכם והתאמתם למוצר הסופי.

איך מחולל הלורם־איפסומר עובד: רובוט של אאא מושך טקסט מויקיפדיה לפי הנושא 
שבחרתם, הטקסט עובר טרנספורמציה בעזרת טכנולוגיית חלל עתידנית, ואז מוצג כאן 

כטקסט־דמה לשימושכם היצירתי. נסו ותהנו.

eyezone



ואזה

Eye zone



אקטון  - פורמולת השהייה לגבר

יזם צעיר מצאב בעזרת מספר מומחי לאורולוגיה פורמולה חדשנית היודעת לטפל בבעיית השהייה לגברים

אקטון

אתר - אקטון

https://www.acton.co.il


מה עשינו

יצירת שפה מיתוגית 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

עיצוב אתר, אריזות, אלמנטים שיווקים ועוד

אקטון



אקטון



info@acton.co.il | www.acton.co.il

BARAK AVIVI

CEO

052 - 3297750
barak@acton.co.il

info@acton.co.il | www.acton.co.il

אקטון



אקטון



אקטון



יוסי לוי - עורכי דין

משרד יוסי לוי ושות' הוקם בשנת 1992 והינו אחד המשרדים המובילים בתחום מימון 

פרויקטים, תשתיות ואנרגיה והגבלים עסקיים. המשרד מעסיק 50 שותפים ועורכי דין.

יוסי לוי - עורכי דין

אתר - יוסי לוי

https://ljlaw.co.il/en/


מה עשינו

כחלק משינוי הבעלות על המשרד, שונה שם המשרד והוחלט 

על מיתוגו מחדש. סיפור המותג דיבר על הגעה לפסגות חדשות

וכיבוש של יעדים נוספים.

תכולה: בניית סיפור המותג, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: אתר, אלמנטים נוספים.

יוסי לוי - עורכי דין



THE TOP IS JUST A STARTING POINT

יוסי לוי - עורכי דין



יוסי לוי - עורכי דין



יוסי לוי - עורכי דין

A
tto

rneys A
t La

w





אומנו - רפואה מתקדמת

Ummanu הוא חברה המספקת טכנולוגיית telemedicine - רפואה מרחוק

באמצעות וידאו צ׳ט, לקופות חולים גדולות בארץ ובעולם

אומנו - שירותי רפואה מרחוק

אתר - אומנו

https://ummanu.health


מה עשינו

לאחר גיבוש האסטרגיה של החברה החדשה, הוחלט

על שם החברה ומכאן יצאנו לתהליך המיתוגי

תכולה: בניית סיפור המותג, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

אומנו - שירותי רפואה מרחוק



אומנו - שירותי רפואה מרחוק



אומנו - שירותי רפואה מרחוק



אומנו - שירותי רפואה מרחוק



אומנו - שירותי רפואה מרחוק



שיינע - מסעדת דגים ופירות ים

לאחר שנים כסו-שף, הגשים אסף גבאי את חלומו ופתח

במרכז ת״א את מסעדת הדגים - שיינע )יפה באידיש(

שיינע - מסעדת דגים ופירות ים

אתר - שיינע

https://www.sheine.co.il


מה עשינו

יצירת שפה פשוטה שמעבירה תחושה של מסעדת 

גורמה למאכלי דגים וים

תכולה: בניית סיפור המותג, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: עיצוב החנות, תפריטים וניירת

שיינע - מסעדת דגים ופירות ים



שיינע - מסעדת דגים ופירות ים



הקמפוס - הקריה למודיעין פענוח וסייבר

הקמפוס

בשנתיים האחרונות ניהל משרד הבטחון מכרז גדול על המעבר דרומה של קהילת

המודיעין, במסגרת המכרז חברת שיכון ובינוי שהיא אחת המתמודדות הייתה צריכה

למתג את החברה החדשה שהוקמה לצורך המכרז מטעמה.



מה עשינו

בניית מותג שמתכתב עם שפת קוד וסימנים מעולם הסייבר והמודיעין, 

צבעוני אך עם זאת רציני ומכובד לטובת החברה החדשה שהוקמה

תכולה: שם, לוגו, פיתוח אלמנטים שונים: ספרים, חוברות, מגוון

מארזים, מרצנדי׳ז, אפליקצייה ועוד ועוד.

הקמפוס - הקריה למודיעין פענוח וסייבר



הקמפוס - הקריה למודיעין פענוח וסייבר



הקריה למודיעין, פענוח וסייבר

בוקר טוב 
רב״ט אורי נווה

הסעדהעזרהפניה למוקד

פנאיפנייה למפקדלוגיסטיקה

שירותים 
נוספים

תחבורה אירועים ומידע 
שימושי

הקמפוס - הקריה למודיעין פענוח וסייבר



הקמפוס - הקריה למודיעין פענוח וסייבר



מאסטר פלן - תוכנת ניהול אדריכלית

תוכנת מאסטר פלן היא כלי ניהולי בו משתמשים משרדי 

אדריכלים כחלק מניהול הפרויקטים השונים שלהם.

מאסטר פלן



מאסטר פלן

מה עשינו

יצירת שפה ברורה ורלוונטית לעולם התוכן 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: אפילקצייה, ממשק משתמש

מגוון אלמנטים לדפוס



מאסטר פלן



 5120308 8
 03-6486961 03-6486959

www.pybiz.co.il

אודי משה
מנהל

נייד: 054-4638898 | טל׳: 03-6486959
רח' הקישון 8, בני ברק, 5120308 

www.pybiz.co.il | udi@generic-solutions.com

מאסטר פלן



מאסטר פלן



בוסט

בוסט - תוכנית לעידוד כח אדם בארגונים

שרון ואורית שתי סמנכליות משאבי אנוש בכירות, יצאו לדרכם החדשה

כאשר הם מציגות לעולם התעסוקה את בוסט - מטבע ארגוני חדש

למימוש ועידוד כלל עובדי החברה



מה עשינו

יצירת שפה ברורה ורלוונטית לעולם התוכן 

תכולה:שם, יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

פיתוח אלמנטים שיווקים: מצגת משקיעים, 

מגוון אלמנטים לדפוס, פיתוח אפליקצייה

בוסט



בוסט



03-0000000 050-0000000
 5120308 8

www.boost.co.il | Sharon@boost.com

שרון עמית
מנהלת

נייד: 050-0000000 | טל׳: 03-0000000
רח' הקישון 8, תל אביב, 5120308 

www.boost.co.il | Sharon@boost.com

בוסט



ME 
GENERATION

Culture is how an 
organization thinks 

and acts, but 
individuals shape it.

Satya Nadella

UNLOCKING 
HUMAN VALUE

איך מממשים את המטבע

קורסים לפיתוח אישי ומקצועי
דקטורים, דיגיטל, עמידה מול קהל, בניית אתרים, עריכת מדיה

כלים לשיפור מערכות יחסים
טיפול פסיכולוגי, ניהול, coaching, הדרכת הורים, טיפול זוגי

כלים לניהול פיננסי
השקעה הבורסה, ניהול משק בית אפקטיבי, נדל"ן

לימוד שפות
אנגלית, ספרדית, איטלקית

ניהול קריירה
יעוץ אישי
בריאות

תזונאית, מאמן כושר, בדיקות סקר

הגשמת חלומות

מטבע ארגוני אישי וציוותי נצבר 
בחירת קטגוריה עלות ליד כל פתרון

MAKING A 
DIFFERENCE

העובד
גורמים 
הארגוןחיצוניים

האתגרים 
הגדולים של 
חברות בעידן 

החדש

בוסט



בוסט



פלאט וורלד

פלאט וורלד - אתר חיפוש עובדים

היזמים מאחורי פלטפורמת חיפוש עבודה/עובדים - מצאו מודל ייחודי ע״י

שימוש בתוכנה ייחודית לאתר ״טאלנטים״ בעולמות ההייטק, תוך שימושמ במודל פסיכולגי

המגיש דרך הפלטפורמה את העובדים הכי טובים לחברות המחפשות אותם.

אתר - פלאט וורלד

https://flatworld-dev.netlify.app


מה עשינו

יצירת שפה ידידותית ועכשווית לעולם התוכן 

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, 

אתר, one pagers, פיתוח אלמנטים שיווקים

פלאט וורלד



פלאט וורלד



פלאט וורלד



Search Your Next 
Remote Job Here...

Find your 
dream remote 
job today

Apply Now

Load more listings

Didn't find your dream job?

First Name

Email

Please elaborate on your skills and what you are looking for?
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רנדי פטס

רנדי פטס - חברת מזון לבעלי חיים

רנדי פטס היא חטיבת בעלי החיים של חברת רנדי, החברה חיפשה למתג 

את מגוון המותגים אותם היא מייבאת ומשווקת בארץ תחת קורת גג אחת



מה עשינו

בחירה בקו עיצובי שונה מהסביבה התחרותית, שימוש באיורים  

ייחודים, פונט ייחודי ושפה בולטת ומגוונת לכלל השימושים שלה.

תכולה: יצירת זהות למותג ושפה עיצובית, פיתוח אלמנטים שיווקים: 

אתר, פרסום במדיות שונות, מרצנדי׳ז ואלמנטים נוספים.
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אלי תבור - מנכ״ל
03  54  2324098

eli@rendipets.com 
 www.rendipets.com
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Op. 1
Randi Pets


