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

החבילה כוללת:
עיצוב לוגו - מרענן, עכשווי, משהו שאנשים יזכרו!

עיצוב   סמליל   חדש   שישמש   כסימן   המסחר   של   המותג   שלך   ויזוהה   עם   כל   הפעילויות   השיווקיות   והתדמיתיות  
 הכרוכות   בו . 

 בחירת צבעוניות מובילה - הרגשת ״שייכות״
בחירת   צבעוניות   מדוייקת   והרמונית, שתלווה   את   המותג   שלך   ותזוהה   ויזואלית   עם   כל   הפרסומים   השיווקיים  

 והתדמיתיים   שלך . 
 כרטיס ביקור - נותן ערך וכבוד לעסק שלך

עיצוב   כרטיס   ביקור   תדמיתי   לעסק   שלך, אשר   יכלול   את   הלוגו   ואת   כל   פרטי   ההתקשרות ,  כחלק   מיצירת   שפה  
 עיצובית   תדמיתית   ייחודית   למותג   שלך . 

 הטמעה בניירת משרדית  -    " לעלות   כיתה " 
עיצוב   ניירת   משרדית   הכוללת   את   הלוגו   ואת   כל   פרטי   העסק, כחלק   מיצירת   שפה   עיצובית   תדמיתית   ייחודית  

 למותג   שלך, ש"תעלה   אותך   כיתה !  " 
 חתימה למייל - להראות טוב בניידים ובמחשב ולגרום לאנשים ליצור קשר

עיצוב   חתימה   למייל, הכוללת   את   הלוגו   ופרטי   ההתקשרות, כחלק   מיצירת   שפה   עיצובית   תדמיתית   לעסק   שלך . 

טמפלייט למייל / למצגת - לייצר תדמית מקצועית
עיצוב   תבנית   יפה ,  הנגזרת   מהקו   העיצובי   של   המותג, אשר   תוכל   לשמש   אותך   בפרסומים   שונים, במייל   ובמצגות . 

 עיצוב ברושור / פלאייר - להכנס לתודעת הלקוח שלך!
עיצוב   ברושור   או   פלאייר   תדמיתי, למטרת   חשיפה, פרסום   ושיווק   המותג   שלך . 

  
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 לוגו חדש / עיצוב כרטיס ביקור חדש - 4 הצעות קונספט עיצוביות.
עיצוב טמפלייט למייל או למצגת / עיצוב ברושור / הטמעה בניירת משרדית - העיצוב יותאם לשפה העיצובת 

של הלוגו הסופי הנבחר.

סבבי תיקונים: עד 3 סבבי תיקונים.

ברושור: סה״כ 4 עמודים מעוצבים )A3 מקופל ל-A4 / 2 מקופל ל-2(

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׳(.

הזמנת עבודה - חבילת מיתוג ראשון


