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מאז ומתמיד נהניתי לעטר, לצייר, ליצור עם הידיים. זה היה טבעי לגמרי שבתום השרות 
הצבאי, נרשמתי ללימודי עיצוב ומיתוג גרפי שנראו לי אז כדרך מעשית להתפרנס ממה 

שאני אוהבת לעשות. 
העבודה הראשונה אליה התקבלתי לאחר הלימודים היתה במחלקת ההוצאה לאור של 

האוניברסיטה הפתוחה - עיצוב ועריכה גרפית של ספרי לימוד. 
במשך השנים, עבדתי בעיתונים, בבתי דפוס ובמשרדי פרסום.

הסטודיו שלי הוקם באוקטובר 1996 והוא מנוהל על ידי. הסטודיו מתמחה במתן מענה 
קריאטיבי ומיתוגי מקיף: החל משירותי מיתוג ועיצוב תדמית ויזואלית לעסקים, עיצוב 

אריזות, עיצוב והפקת מוצרי פרסום שונים, עיצוב אתרים, כתיבה שיווקית ועיצוב 
לכנסים ותערוכות. 

תהליך העבודה הוא סוג של לידה. יש התרגשות בתהליך ובהתהוות המותג.
בתחילה אני מאפיינת את צרכי הלקוח/ה, לומדת על העסק וכותבת בריף. אחר כך 
אני עסוקה בחיפוש השראה ובתכנון. הרעיון יכול לצוץ בראשי בכל זמן ובכל עיתוי, 
גם כאשר אני עושה ספורט או מבשלת. ואז אני עוברת לשלב הביצוע שנעשה עד 

לשביעות רצונם המלאה של לקוחותי.

בעבודה איתי, לא אחת הלקוחות מופתעים מהתגובה המהירה. תוך זמן קצר מהזמנת 
העבודה, הם מקבלים ממני רעיונות ראשוניים למיתוג העסק.

אני חשה שמחה גדולה כשהלקוחות מאשרים ומזדהים עם המיתוג שיצרתי ומקבלים 
את מוצרי הפרסום המוגמרים מבית הדפוס. הכי כיף כשהם מתקשרים אלי להגיד 

ש”יצא מדהים”.

הפכתי את האהבה שלי ליצור, את הכישרון, ואת מה שלמדתי - לעיסוק שממנו אני 
נהנית וגם מתפרנסת...

בין לקוחות הסטודיו: שיק תעשיות קוסמטיקה, דפי רום, קו לחינוך, קרן ארץ יהודה, 
נתיב יועצים, עמותת אתגרים, ביופורום, פוטורה ג'ן, סיון אופיר ועוד.



יבנה  ,13 עדעד  רח’ 
 0 8 - 9 4 2 0 6 4 2 . ל ט
08-9427045 פקס. 
052-8271050 נייד: 
wyael.design@gmail.com

היום כל עסק חייב מיתוג עסקי מבדל ומייצר ערך. מיתוג רלוונטי לכל חברה, קטנה 
כגדולה, ותיקה או בהקמה ובכל תחום עיסוק.

זהו תהליך אסטרטגי חשוב לכל עסק חדש או ותיק שמבקש לבדל את עצמו באופן 
שיחזק את כוחו השיווקי מול קהל היעד שלו ואת ההתמודדות שלו בשוק תחרותי. 

מיתוג עסקי הוא חלק מתהליך הצמיחה של כל עסק. הוא קיים כדי לייצר 
זיהוי, העדפה ונאמנות למוצרים ולשירותים שהיא מספק ללקוחותיו ולקהל יעד 

פוטנציאלי. 

המיתוג מגדיר את הזהות והחזון של הפירמה ומניח מערכת חוקים לתקשורת 
השיווקית שלה מול כלל קהלי המטרה, השותפים העסקיים, הספקים, העובדים 

וכמובן, הלקוחות. 

מאחר והצרכן נחשף לכמות עצומה של מסרים ויזואליים, נושא המיתוג הפך להיות 
מרכזי. ההשפעה שלו על חיינו עצומה. היום, לא מספיק שהמוצר יהיה טוב. עליו 
לבלוט ולהעביר את המסר. מיתוג נכון מספק בהירות, יופי וכוח. כשמיתוג נכון - 

הוא מעביר משמעויות ורגשות, מניע לפעולה ומשפיע על הלב ועל הראש.

ההשקעה שלכם ביצירת מיתוג לעסק שלכם יוצרת אמינות ובולטות בסביבה 
מגוונת ומלאת גירויים.

למה צריך מיתוג לעסק
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מהו מיתוג מחדש

אנו חיים בעולם משתנה. כמותגים אנו צריכים להתאים את עצמנו לשינויים אלו 
כדי להיתפס כרלוונטיים ובעלי ערך. 

מיתוג מחדש הוא אבולוציה - התפתחות על בסיס הקיים. הוא צריך לשאוב את 
השראתו ממה שקיים ולסייע למותג לההתמודד עם האתגרים החדשים. 

כמו שבני אדם מתאימים עצמם לרוח התקופה, מיתוג מחדש נועד לשמר את 
כושרו התחרותי של המותג מול מציאות משתנה. גם מותגי ענק כגון אפל, מאזדה, 
או שטראוס בישראל ורבים אחרים, מבצעים כל מספר שנים רענון בשפת המותג. 

הם מעדכנים את הלוגו והשפה התקשורתית שלהם לעיתים כחלק משינויים 
עמוקים יותר בזהות המותג ובאסטרטגיה השיווקית שלו לעיתים ללא שינוי 

אסטרטגי מהותי.
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א. שואלים שאלות...
חשוב להבין לפני שמתחילים לבנות מיתוג - מה השירות או המוצר של העסק,    

מי קהל היעד שלו, מה הייחוד של העסק מול מתחריו, החוזקות, החולשות     
ומה עושים המתחרים.   

ב. לומדים את העסק
כדי לבנות מותג נכון, עלינו להבין מהם ערכי הליבה של העסק ואיזה מסר     
העסק רוצה להעביר, איך לחדד ולזקק את המסר ואיך העסק רוצה להיתפס    

בעיני קהל היעד שלו.  
לומדים את השוק ג. 

מי יצרוך את המוצר או את השירות, עקרות בית, אנשי הייטק או חברי צעירים    
לפני צבא? מה רוצים האנשים האלה באופן כללי, ללא קשר למוצר הספציפי?    

האם הם מחפשים הרפתקאות או בטחון, שינוי או קביעות, דינמיקה או      
סולידיות? תשובות לשאלות אלו יסייעו להגדיר את המסרים אותם נרצה     

להעביר במיתוג שלנו.  
ד. מחפשים השראה

היום האפשרויות הן אינסופיות. באינטרנט ניתן להיחשף לעולם ומלואו, וגם     
אפשר לקבל השראה במדיות הקלאסיות - ספרים, מגאזינים ולמעשה מכל דבר    

סביבנו.  
ה. הביצוע

לאחר שיש לנו רעיון איך לבנות את המיתוג לעסק - אנחנו מכינים סקיצות     
ראשוניות ושולחים ללקוח. בהמשך - משפרים ומדייקים, עד לשביעות רצונם     

המלאה של כל הצדדים.   

מתחילים...
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עיצוב המיתוג מתחיל ומתבסס על יצירת לוגו.
קיימים שני אלמנטים מרכזיים בתהליך יצירת הלוגו: טקסט ותמונה.

בעיצוב גרפי, מראה שם החברה חשוב כמו כל אלמנט גרפי או תמונה המלווה 
אותו. מראה המילים מעביר מסר באותה מידה כמו התוכן שלהן. מעצב גרפי 

מוכשר יודע להשתמש בפונטים שונים כדי להעביר משמעויות ורגשות שונים לקהל 
המתבונן. שימוש בפונט נכון הוא חשוב ליצירת אמינות וליצירת בולטות בסביבה 

תחרותית.
האלמנט השני הוא התמונה או האלמנט הגרפי אותו זוכרים בדרך כלל. פעמים 

רבות הופך האלמנט הגרפי הזה לרכיב מפתח בכל מסע השיווק של העסק.

המשמעות של בחירת הצבעים
צבע הוא אחד הכלים המיידיים להעברת מסר ומשמעות ללא מילים. הצבע מזמן 
למוחנו עולם שלם של תחושות – הוא מגרה את כל החושים ופועל בשיתוף עמם, 

הוא מסמל רעיונות אבסטרקטיים ומחשבות, ויוצר אצלנו תגובה אסתטית או 
רגשית ומכאן חשיבותו הגדולה.

על המעצב לבחור להשתמש בצבעים באופן מושכל, שיעביר את המסר ויעורר 
רגשות. לדוגמא;

כשעסק רוצה לשדר אמון, רגיעה, מכובדות - ישתמש המעצב הגרפי בצבע הכחול.
הצבע הצהוב משמש להבעת שמחה, אור, תקווה ואנרגיה.

הירוק משמש לעוסקים בטבע, צמיחה, כסף, פריון.
חום מביע יציבות ואמינות

אדום מייצג תשוקה, חום, סכנה וכו'.

כשאנחנו משלבים צבעים, צורות וטיפוגרפיה באופן הרמוני, אנו לוכדים את תשומת 
לב המתבונן לזהות המיתוגית, מגדילים את ההשפעה וההכרה שלה, מתייגים 

ומטמיעים אותה.

עבודת העיצוב הגרפי
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מהו מיתוג נכון

על המיתוג לייצג ולשקף את העסק מכל הבחינות. המיתוג הוא לא רק שם 
ואימאג', הוא אמור לשרת אותך כבעל עסק למטרות שיווק, תדמית, פניה לקהל 

היעד ועוד. אנחנו כצרכנים מזהים טוב יותר חברה בעלת זהות מותגים בכל 
התחומים: רשתות מזון, רכבים, סלולר ועוד(. אנחנו גם אוהבים לרכוש מחברות 

שאנחנו מכירים ומזהים. ילדים, לפני שהם יודעים לקרוא, מזהים כ-100 מותגים של 
חברות. 

המיתוג ישפיע על קלות הזיהוי של מוצרי החברה על ידי הלקוחות, ועל הצלחתו 
הכללית של התהליך. מיתוג איכותי, שיודע למשוך את העין, לבנות רושם חיובי על 

המוצר ותחושה טובה לגבי החברה יתרום להצלחת המוצר/ החברה.
נדרשת הבנה בנוגע לקהל היעד והנורמות המקובלות בחברת האנשים להם מיועד 

המוצר. עבודה זאת נדרשת על מנת לדבר עם הקהל היעד בשפה שלו, במערכת 
ערכים שלו ובסגנון הקרוב לו.

על ה מיתוג לשאת ערכים רגשיים הקשורים לחברה, למוצר או לתחום.

לסיכום, תהליך המיתוג דורש מחשבה והכרות עם המוצר או השירות הממותגים. 
מיתוג שמייצג ערכים חיוביים יוצר את התמהיל הנדרש, המהווה בסיס איתן 

למערכת היחסים של המותג עם הלקוח.
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7 טיפים שיעזרו לכם להפוך למותג

1. הלקוח הפוטנציאלי שלך הוא לא "כולם". הלקוח שלך הוא קהל מאוד ספציפי 
בעל מגדר, גיל, מבנה אישיות, שפה משלו, נושאי עניין וצורך מיוחד. 

2. תלמד/י מה עושים המתחרים שלך בנישה. את מה חסר בשירות/מוצר שלהם - 
תבליט/י בעסק שלך. 

3. כדי שעסק יהפוך למותג, צריך שיהיה לו משהו ייחודי שיאפיין אותו ושאנשים       
ירצו להתחבר אליו. כשאנחנו מדברים על עסק שהוא בבעלותנו, זה פשוט –     

המותג צריך להיבנות סביבנו.   
4. המותג צריך לבוא לידי ביטוי גרפי באופן זכיר. כשנראה אותו שוב, הוא יהיה 

מוכר, כי בשל היותו מעוצב נכון, הוא נקלט ונשמר בזכרוננו.
5. מומלץ גם להתבונן סביב ולראות מה עשו המתחרים. לפעמים מיתוג שדומה 

ויזואלית לזה של המתחרים, יכול לעבוד עבור העסק שלך.
6. שיתוף פעולה עם בעלי אינטרס עסקי יכול לקדם את המותג שלך. עשה/י כל 

שביכולתך על מנת לעזור לאדם שבחרת לשתף עימו פעולה להצליח! 
7. כדאי לשהות במחיצת מפורסמים, להצטלם איתם ולשתף. כך ידבק בך "אבק 

כוכבים" ולקוחות חדשים יתחילו לפנות אליך.

לסיכום:
מיתוג מקצועי ומעוצב נכון ייצור עבורכם בידול, אמינות ותדמית של מקצוענים. 


