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עצמאי 

עובד מהסטודיו שלי בבית על מגוון פרוייקטים 

במיתוג, עיצוב אתרים, פוסט פרודקשיין. 

בוחן מה"ט )המכון הממשלתי להכשרה 

בטכנולוגיה ובמדע( 

בוחן פרוייקטי - גמר של סטודנטים ממחלקת 

 )UX-UI/מדיה חדשה" )עיצוב גרפי ומיתוג"

במכללות רבות בארץ. 

2014-2008
מנהל קרייאטיב בקמפיינים פוליטיים בארץ 

ובחו"ל )עצמאי( 

הייתה לי הזכות לעבוד יחד עם אנשי המיתוג 

והאסטרטגייה מהטובים בעולם, ביניהם ארתור 

פינקלשטיין, שלקח אותי תחת חסותו.

למדתי להוציא לפועל קמפיינים בארץ )ליברמן, ניר 

ל )מדינות בינהן: אלבניה,  ברקת, ברק( ובחו"

רומניה, בולגריה(.

תפקידי היה להיות אחראי לכל צד הקרייאטיב של 

קמפיין בחירות פוליטי אזורי וארצי, תוך ניהול צוותים 

מקומיים הכפופים להנחיותיי. 

קמפיין במדינות זרות, כלל נוכחות במקום לתקופות 

ארוכות )לעיתים חודשים(. 

  2007-2005
 "JCS POST PRODUCTION"-ארט דירקטור ב

ארט דירקטור במחלקת העיצוב של JCS, תל אביב. 

תפקידי כלל עיצוב אריזות גרפיות לתוכניות ופרסומות 

טלוויזיה וביצועי אנימציה ותלת מימד. 

  2005-2003
 "KESHET"-ארט דירקטור ב

ארט דיקרטור, אחראי על עיצוב פרומואים ותוכניות 

של קשת.

  2003-1998
מעצב פוסט/ ארט דירקטור ב-

 "BROADCAST POST PRODUCTION"

מיד לאחר סיום התואר, החלה דרכי כמעצב 

ב-"BROADCAST", תל אביב. 

במהלך חמש שנים די אינטנסיביות, זכיתי להכיר 

את התחום דרך האנשים הכי טובים שהיו בתעשייה. 

עבדתי על לוגואים, אריזות גרפיות ופרסומות לתוכניות 

טלוויזיה רבות. 

קצת עליי
היי, שמי דניאל ונולדתי בלילה חורפי קר, בעיר קטנה 

באיטליה, שנקראת רומא. 

עשרים שנים לאחר מכן עברתי לישראל, וכעת גר בעיר 

קטנה עוד יותר, שנקראת הרצליה. 

אני מעצב גרפי ועד למנהל קרייאטיב. 

נשוי באושר ללידר ובזמני הפנוי מתעסק במוזיקה, 

עורך, מפיק, לומד ומנגן פסנתר.

שפות
 איטלקית - שפת אם

עברית - כמעט שפת אם

אנגלית - דיבור וקריאה ברמה גבוהה

צרפתית - דיבור וקריאה ברמה גבוהה

ספרדית - רמה בסיסית הבנה טובה  

השכלה
  1998-1994

תואר ראשון )בית ספר "ויטל"( בעיצוב גרפי/ תקשורת 

BA HONORS - חזותית
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יליד איטליה
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