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קורות חיים
 2019 - 2021

  .”LS“ מעצב פרסום, פירמת עורכי דין ;"Egoeast" ארט דירקטור, משרד פרסום
מעצב גרפי עצמאי ופרילנסר  

2013 - 2018
)Maxi FX( "ארט דירקטור ומעצב מותג, משרד פרסום "טנדו 

MaxiMarkets ,MaxiPartners ,Umarkets ,INVESTFOR :עבודה מול לקוחות כגון  
ICELANDIC+ ,SuperBinary ,XCritical ,Boris Cooper ועוד

2008 - 2013
ארט דירקטור בכיר, מנהל סטודיו, משרד פרסום "מגזרים"

H&O ,שטראוס, כללית, ניקול ,HOT ,013 ,עבודה מול לקוחות כגון: סופר-פארם
2006 - 2008

ארט ומעצב במחלקת פרומו ופרסום בערוץ טלוויזיה "ישראל פלוס"
1997 - 2006

ארט דירקטור בכיר, מנהל סטודיו, משרד פרסום "תל אביב-מוסקווה"
עבודה מול לקוחות כגון: תנובה, קרוליין, מי עדן, וולה, Orange ,012 ועוד

השכלה: 

  1995 - 1997
לימודי עיצוב גרפי במכון "אבני", קמפוס ללימודי ציור, פיסול ועיצוב - ת"א

1980 - 1990
בית הספר עם הוראת מקצועות בצרפתית, בגרות מלאה

קורסים מקצועיים:

2020
video-web design - ״Adobe Premiere Rush״ online קורס  

2019
UI web design - ״Adobe XD״ online קורס  

2018
קורס יוזמים עסק ״מעוף אשכול מרכז״, ת"א  

קורס בניית אתרים ”Wix Hub”, ת"א  
2008

קורס מקצועי Adobe Illustrator ,Adobe InDesign - אוניברסיטה פוליטכנית, רוסיה   
2002

קורס לעיצוב באינטרנט HTML ,Flash ,Dreamwaver מכללת "מנטור", ת"א
1999 - 2000

 Adobe Premiere ,Director ,Astound ,SoundEdit קורס מולטימדיה
מכללת "אוריון", ת"א

1995 - 1997
 FreeHand, Adobe Photoshop קורס בגרפיקה ממוחשבת

מכללת "סיון מחשבים", ת"א
   1992 - 1995

שירות צבאי בתפקיד טכנאי מטוסים  

שליטה מלאה בתוכנות:

Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, FreeHand, WIX, XD, P Rush

ידע טוב בתוכנות:

Adobe Premiere, SoundEdit, Flash, Power Point

שפות: 
עברית, רוסית, צרפתית - רמה גבוהה

קריאטיב,  אסטרטגיית  בפיתוח  עסקתי  ועולמי  הישראלי  בשוק  המובילים  הלקוחות  מול  עבודתי  במהלך 
תסריטים, קמפיינים באינטרנט, קמפיינים בעיתונות, מעצב UX/UI, מעצב BTL וכו'.

הנני בעל גישה רצינית ואחראית לעבודה, אני מוכן להשקיע את כל אשר דרוש על מנת לתת את התוצר הסופי 
הטוב ביותר. הנני רואה את עצמי כחלק מהצוות ויחד עם זאת אני מביא את התרומה הייחודית לפיתוח רעיונות 

וקמפיינים. יכול להתחיל לעבוד באופן מיידי או בזמן הדרוש לכם. פתוח לגישות חדשות ושיתוף פעולה!
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