
Elementor -שימוש ב .Wordpress עיצוב ובניית אתרי אינטרנט במערכת  -
.CSS - ו HTML שליטה טובה בשפת  -

UX/UI הבנה טובה של כל הקשור לאיפיון חווית המשתמש  -
-  נסיון עשיר בעיצוב גרפי לדפוס ולדיגיטל.

Illustrator, Photoshop, Indesign, XD :תוכנות גרפיות  -
 Corel-draw, Google web designer, PowerPoint ,AfterEffects   

-  שליטה טובה מאד באנגלית.
-  יחסי אנוש מעולים ויכולת טובה מאד לעבוד בצוות.

תמצית

2017-2018: מעצב בחברת "תיק-קו"
הקמת אתר אינטרנט חדש עבור החברה וטיפול באתר הישן (מערכת וורד פרס).

הכנת פרסומות דיגיטליות ואחריות על המערך השיווקי. 
טיפול בעיצובים הגרפיים של לקוחות החברה. 

הכנת תיקי מוצר לתיקים חדשים לשם ייצור בסין.

2016-2017: מעצב גרפי באופנת "ביאקטיב"
בניית כל העיצובים הגרפיים עבור מוצרי האופנה של החברה: טישרטים מודפסים,                                                               

הכנת דפוסי אולאובר (בדים מודפסים), עיצוב תוויות ארוגות ותוויות קרטון וכן 
עיצוב האריזות.

הכנת תיקי מוצר עבור מוצרי האופנה השונים ומעקב שוטף כדי להבטיח ביצוע  
נכון ומדוייק של הדפוסים. 

2011-2015: מעצב גרפי באופנת "טאם טאם"
הכנת תיקי מוצר עבור בגדי גברים ילדים ותינוקות שיוצרו בסין.

בניית כל העיצובים הגרפיים עבור ההדפסים, הרקמות והתוויות.

2007-2011: מעצב גרפי באופנת "בלו שרק". 
הכנת תיקי מוצר עבור כל מוצרי האופנה המודפסים .

MDsimulation 2020-2018: מעצב גרפי בחברת
עיצוב ובניה של אתרי אינטרנט עבור החברה ועבור לקוחותיה. 

אחריות על עיצוב כל החומר הפרסומי של החברה: פרסומים ברשת, ניוזלטרים,  
רולאפים, קטלוגים, ברושורים, ועוד...

עיצוב לוגואים, הכנת איורים ובניית מצגות עבור לקוחות החברה.

נסיון מקצועי

שפות

-  עברית

-  אנגלית

-  ערבית

שירות צבאי

4 שנים בחיל המודיעין (3 שנות 

חובה+שנת קבע)

תוכנות גרפיות
Illustrator  -

Photoshop  -

AfterE�ects  -

InDesign  -

CorelDraw  -

בניית אתרים

Html  -

Wordpress  -

XD  -

Elementor  -

Bootstrap  -

Google Web Designer  -

השכלה מקצועית

-  קורס עיצוב לדיגיטל  ובניית

    אתרים - מכללת ”מנטור“.

-  תואר ראשון (B.A ) בעיצוב

   מטעם מכללת "שנקר"

כהן יעקבפרטים ויצירת קשר

-  מצב משפחתי: רווק

-  כתובת: תל אביב

-  טלפון סלולרי: 052-340-9941

yac12c@gmail.com :אימייל  -

עיצוב ובניית אתרים / עיצוב למדיה דיגיטלית ולדפוס 

מעצב גרפי

קישור לתיק עבודות

לינק ישיר לתיק העבודות שלי:
/https://yaacov-webdesign.com
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/https://mdsimulation.com


