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הזמנת עבודה - חבילת פרסום אירועים

שם המזמין                          טלפון

כתובת מייל            חברה

תאריך          חתימה

לאישור העבודה יש לחתום על הזמנת העבודה הנ״ל 
oritk.studio@m-h.co.il :ולהחזירה סרוקה לכתובת המייל 

הערות חשובות:
תחילת עבודה: לאחר אישור בכתב של הלקוח על מחיר החבילה.

חומרים וטקסטים רלוונטיים: יועברו על-ידי הלקוח לפני תחילת עבודת העיצוב.

מספר סקיצות: עיצוב הזמנה לאירוע / עיצוב פוסטר / שמשונית / חולצה - 2 הצעות קונספט עיצוביות.
עיצוב מודעה לעיתונות / תוכניה או פלאייר / מודעות לרשת חברתית - העיצוב יותאם לשפה העיצובית של כל הפרסומים 

במדיה הדיגיטלית ובפרינט.

סבבי תיקונים: עד 3 סבבי תיקונים.

תוכניה או פלאייר: עמוד A5 דו-צדדי.

לוח זמנים: בהתאם לדחיפות ולתאריך היעד הנדרש - ייסגר מול הלקוח לפני תחילת העבודה.

תנאי תשלום: שוטף + 30 )ללא תלות בספקים אחרים, כגון בתי דפוס וכו׳(.

החבילה כוללת:
עיצוב   הזמנה   לאירוע  -    תגרום   לאנשים   להתעניין, להתחבר ,  לשתף   ולעקוב   אחר   כל   פרסומי   האירוע

עיצוב   הזמנה   לאירוע  /  לפסטיבל  /  למפגש  /  לימי   עיון   למטרת   חשיפה, פרסום, שיווק   ואינפורמציה   מירבית  
 אודות   האירוע. יצירת   ניראות   ויזואלית   ייחודית   לכלל   החומרים   הפרסומיים   של   האירוע. 

 פוסטר  -    יגרום   לאנשים   להתעניין, להתחבר   ולעקוב
עיצוב   פוסטר   לאירוע  /  לפסטיבל  /  למפגש  /  לימי   עיון

למטרת   חשיפה, פרסום, שיווק   ואינפורמציה   מירבית   אודות   האירוע. בניראות   הויזואלית   הייחודית   של   כלל  
 החומרים   הפרסומיים   של   האירוע . 

 שמשונית  /  באנר  -  תגרום   לאנשים   להחשף לאירוע, להתחבר   ולעקוב
עיצוב   שמשונית   לאירוע  /  לפסטיבל  /  למפגש  /  לימי   עיון למטרת   חשיפה  , שיווק   ופרסום   של   האירוע . 

 בניראות   הויזואלית   הייחודית   של   כלל   החומרים   הפרסומיים   של   האירוע . 

 מודעה   לעיתונות  -    תגרום   לאנשים   להתעניין, להתחבר   ולעקוב
עיצוב   מודעה   פרסומית   לעיתון, עם   דגש   על   חשיפה   ואינפורמציה   שיווקית   מירבית   אודות   האירוע. בניראות  

 הויזואלית   הייחודית   של   כלל   החומרים   הפרסומיים   של   האירוע . 

 תוכנייה  /  פלאייר  -  יסייע  לאנשים   לקבל   מידע   ולהתמצא
עיצוב   תוכנייה   או   פלאייר   לאירוע  /  לפסטיבל  /  למפגש  /  לימי   עיון למטרת   אינפורמציה   מירבית   לקהל   בעת  

 האירוע  , בניראות   הויזואלית   הייחודית   של   כלל   החומרים   הפרסומיים   של   האירוע . 

 2  מודעות   לרשת   חברתית  -    תגרום   לאנשים   להתחבר   ולשתף
עיצוב   מודעה  /  מודעות   לרשת   חברתית, עם   דגש   על   הנעה   מקסימאלית   לפעולה   והעברת   אינפורמציה  

 תדמיתית   שיווקית   אודות   האירוע . 

 חולצה  -  לגרום   לאנשים   להרגיש   שייכות   והזדהות
חולצה   בעיצוב   ייחודי   עבור   האירוע ,  מותאמת   לניראות   הויזואלית   של   כלל   החומרי   הפרסום   של   האירוע . 


