
עסק טוב צריך

להיראות טוב
עבודות נבחרות



השירותים שלנו

עיצוב לוגו

אפיון אתרעיצוב אתר

בניית אתר

מיתוגחנות אונליין

צילום



UNAYEV
INSURANCE
GROUP

מבין לקוחותינו



to the last detail

SmartQA | מתמחה במתן תו תקן למוצרים רפואיים



SmartQAשפה מיתוגית | SmartQA

#1E1952#47AC3E#146C46

Cuprum
ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234

צבעוניות |

גופן |



SmartQAלוגו | SmartQA

to the last detail

to the last detail

to the last detail

to the last detail



SmartQA | מיתוג לדפוס



SmartQA | עיצוב אתר

לאתר >

smart-qa.co.il



Dcreate | מלווה חברות ויזמים המעוניינים לאתר יצרן אמין ואטרקטיבי בסין



SmartQAשפה מיתוגית | Dcreate

#1E1952#47AC3E#4884BF#EF3A65

Open Sans
ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234

Open Sans Hebrew
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

0123456789

צבעוניות |

גופן |



Dcreate | עיצוב אתר

לאתר >

www.dcreateltd.com



SmartQAעמוד פייסבוק | Dcreate



SmartQAפוסטים לרשתות חברתיות | Dcreate



אורלי אליאור עזרא



SmartQAאורלי אליאור עזרא | שפה מיתוגית

#FF612B#B2380F#2B384D

Assistant
ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234

Assistant
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרת

0123456789

צבעוניות |

גופן |



SmartQAאורלי אליאור עזרא | לוגו



אורלי אליאור עזרא | מיתוג לדפוס



אורלי אליאור עזרא | עיצוב אתר

לאתר >

orlye.co.il



SmartQAאורלי אליאור עזרא | עמוד פייסבוק



happy choice | נשכן למבוגרים



SmartQAשפה מיתוגית | happy choice

#1B1464

Poppins
ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234

צבעוניות |

גופן |



SmartQAלוגו | happy choice



10mm

1.5mm

0.5mmHearts

Letters

Base

Bulge size

-1mmHearts & LOGO

Engraving size

Back

happy choice | עיצוב מוצר



happy choice | עיצוב אריזה למוצר

SOOTHE IN STYLE!

100% pure silicone

3 silicone chew
pendant necklaces

Extra cord & clasp 
included for
each necklace

SOOTHE IN STYLE! We know that the need to chew is NOT just for babies! 
That’s why we’ve put our chew accessory on a necklace and created a 

cool piece of “Chewlery.” Looks neat but still discreet!

N

ON TOXIC

N
ON TOXIC Contains

NO lead, latex, 
BPA, PVC, or 
phthalates

This product 
complies with all 
applicable children’s 
safety rules

This fashionable “Chewelry” chew pendant necklace is 
designed for teething babies, people with special needs 
and to relieve anxiety at any age. It is intended for mild 
to moderate chewers. Adult supervision is required. 
For full satisfaction and the longest possible life of the 
pendant, it’s recommended that older users chew using 
their molars to prevent wear and tear. Easy to clean 
with soap and water. Please clean before first use.

extra
cord & clasp for
each necklace

by happy choice  |  www.happychoice.shop  |  Made in China

front back
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ל.נ עולם המיגון | שירותי תיקון, שדרוג והתקנת חלונות ממ”ד



SmartQAל.נ עולם המיגון | שפה מיתוגית

#1A232C#767B80#104B8F#CCCCCC

צבעוניות |

Assistantגופן |
ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234

Assistant
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרת

0123456789



SmartQAל.נ עולם המיגון | לוגו



Facebook ל.נ עולם המיגון | עמוד



ל.נ עולם המיגון | עיצוב אתר

לאתר >

www.halon-mamad.co.il



ארזים | חברה למשכנתאות



SmartQAארזים | שפה מיתוגית

#2D4040#576666#3D9999#13588E

Open Sans
ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234

Open Sans Hebrew
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

0123456789

צבעוניות |

גופן |



ארזים | עיצוב אתר



ניר גדעוני עורכי דין



SmartQAניר גדעוני | שפה מיתוגית

#333333#1B1464

עוגן
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

0123456789

צבעוניות |

גופן |



SmartQAניר גדעוני | כרטיס ביקור

יוטה,  תל אביב 65, מגדל טו ן  יגאל אלו

טלפון |  03-3030700     פקס | 03-3030800

office@gilaw.co.il      www.gilaw.co.il

ניר גדעוני, עו"ד



ניר גדעוני | עמוד פייסבוק



SmartQAניר גדעוני | ניירת



UNAYEV
INSURANCE
GROUP

UIG | שירותים פיננסיים לעסקים



SmartQAשפה מיתוגית | UIG

#224099#E6E6E6#333333#FF4081

צבעוניות |

Open Sans
ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234

Open Sans Hebrew
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

0123456789

גופן |



SmartQAעיצוב אתר | UIG



SmartQAעיצוב אתר | UIG



משכנתאות 
והלוואות

ייעוץ
משפטי

מסחר
בבורסה

החזרי מס פיננסיםביטוחים

SmartQAעיצוב אתר | UIG



SmartQAעיצוב אתר | UIG

משכנתאות והלוואות
טקסט שיווקי בנושא, משפט הנעה לפעולה לעורר 

צורך או הכוונה ללחיצה לורם איפסום דולור סיט אמט

פסקת מבוא

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד 
אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס 

קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט 
למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולורס 

מונפרד אדנדום סילקוף

להצטרפותקרא עוד



SmartQAעיצוב אתר | UIG

משפט מחץ והנעה לפעולה

טקסט שיווקי בנושא, משפט הנעה לפעולה לעורר 
צורך או הכוונה ללחיצה לורם איפסום דולור סיט אמט

לקבלת הצעה

להצטרפותקרא עוד

לפרטים נוספים והצטרפות

שלח

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס 
מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף נולום ארווס 

שם מלא

טלפון

אימייל

הודעה

ראול ולנברג 1
תל אביב

�
info@uig.com

�
03-6589658

�



HackerUSA | מכללה ללימודי סייבר



SmartQAבניית אתר | HackerUSA

לאתר >

www.hackerusa.com



Rainbow.plus © 2018


