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אני דניאל, מעצב גרפי ומנהל קרייאטיב.
נולדתי בליל חורפי קר, בעיר קטנה באיטליה, שנקראת רומא.

עשרי
 שנה לאחר מכ� עברתי לישראל החמה יותר, ועכשיו אני גר בעיר קטנה עוד יותר, שנקראת הרצליה.
אני עו	ק בעיצוב גרפי אבל ג
 בניהול קרייאטיב. עיצוב בשבילי הוא מציאת פיתרו� לבעיה. 

המטרה שלי היא לפתור בעיה עבוד הלקוח ולוודא שהתוצר ה	ופי נראה מעולה!

עיצוב גרפי / דפו� / 
עיצוב אתרי�

ברודקא�ט / ארט דירקשיי� / 
אנימציה

עיצוב לוגומיתוג ע�קי

אני מעצב גרפי רב תחומי ע
 ני	יו� מעל 20 שנה!
 
בעלי
 של 	טודיו "בוטיק", בו אני עובד על פרויקטי

קטני
/גדולי
 שאני אוהב לעשות מהתחלה ועד ה	ו�. 
 
שולט במגוו� רחב של טכניקות בה� תלת מימד, אניממציה וכלי
 
כמו פוטושופ וכל התוכנות אדובי כולל אפטר וXD. מעצב ג
ב-Cinema 4D (עיצוב בתלת). בקיא בנושאי דפו	, דיגיטל, 

 HTML בעל הבנה טובה בקוד .WordPress-ו 
עיצוב אתרי
ומעצב אתרי
 "בהתאמה אישית" לפי דרישות לקוח.

במש� עשור צברתי ני	יו� כמנהל אומנותי/ ארט דירקטור בבתי 
 Broadcast, ,קשת 
פו	ט פרודקשיי� מהמובילי
 באר� בינה

JCS, yes. הוותק והני	יו� שצברתי במהל� השני
 מאפשרי
 לי 
את הביטחו� לנהל,לעצב ולביי
 פר	ומות, אריזות גרפיות לתכניות, 

להפו� ת	ריט לאנימציה או לאינפוגרפיקה. בעל שליטה במגוו� 
רחב של טכניקות כולל תלת מימד ו-After Effects ומצטר� 
למיטב אנשי המקצוע בתחו
 כדי להשיג את התוצאות הטובות 

ביותר וב	טנדרט של התעשייה.

קמפייני� פוליטיי�

 
בורכתי לעבוד מקרוב ע
 מוחות מבריקי
 כמו ארתור פינקלשטיי� (RIP), ראשי עיר כמו ניר ברקת וראשי ממשלות ברחבי העול
 
בינה
 ראש ממשלת אלבניה - אדי רמה. הייתי ראש צוותי קריאייטיב מצליחי
 באירופה ובישראל והובלתי קמפייני
 לאומיי
ואזוריי
 ע
 מיטב אנשי המקצוע בתחו
 הפוליטי. למדתי לתכנ� ולנהל קמפייני
 פוליטיי
 מוצלחי
 תחת לח�, ל	פק עבודה 

במהירות הבזק ובמועדי
 צמודי
 מאוד, התמודדתי בהצלחה ע
 לוחות זמני
 ועמידה תחת משברי
 של צוותי
 גדולי
 וא� ניצחנו 
במ	פר קמפייני בחירות! לאור� השני
 יצרתי קמפייני
 גדולי
 וייחודיי
 המותאמי
 אישית לצורכי א	טרטגיית הקמפיי� וקבוצות 

מיקוד של הלקוח. בימינו, אני מייע� ומרצה בנושא בחירות וקמפייני
 פוליטיי
 לקהל ובבתי 	פר לעיצוב.
 

מיתוג הוא הליבה של כל ע	ק. ב	ביבה של ימינו, תקשורת ברורה 
של ערכי המותג חשובה ביותר על מנת לבדל את הע	ק של� מול 

המתחרי
. במש� שני
 צברתי ידע והבנה מעמיקי
 של כל 
הצרכי
 והמטרות שעל מותג מצליח להיות.

אני יוצר ומפקח על מותגי
 המותאמי
 לצרכי הלקוח ועוזר לפק	 
את קהל היעד על ידי פיתוח מ	ר ברור. באפשרותי לשפר באופ� 

ניכר כל ע	ק על ידי בחירה בא	טרטגיות ומותגי
 חדשי
 שיגרמו 
לע	ק של� לבלוט על פני השאר ולזרוח!

התשוקה האמיתית שלי היא לעיצוב 	מלי לוגו, חכמי
, בלתי 
 
נשכחי
 ונצחיי
! אני אוהב ליצור 	מלי
 מקוריי

בעבודת יד, בעלי קונ	פט מובהק ומ	ר מדוייק. 
אני מאמי� שלוגו הוא הב	י	 החשוב ביותר עליו נבנית זהות 

 :
ע	קית חדשה. לוגו מנצח מ	תכ
 בשני דברי
 עיקריי
.
רעיו� מבריק וביצוע מושל

עבודה

חוזקות
מהירות
	בלנות

חיו�

1998-2003
ברודק�ט

ארט דירקטור/עיצוב/אפטר

2003-2005
שידורי קשת


ארט דירקטור/עיצוב פרומואי


2014-היו
�טודיו/פרילנ�

ארט דירקטור/מנהל קרייאטיב

בוח�/מנחה 	טודנטי

2005-2007
JCS POST PRODUCTION


ארט דירקטור/עיצוב פרומואי

2014-2008
IDN


מיתוג פוליטי וקמפייני


