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 בקצרה עליי

 מעצבת אופנה, קניינית, מאיירת אופנה ,שולטת בתוכנות הגרפיות ויש לי ניסיון גרפי במגוון
 תחומים (ראי/ה תיק עבודות).

 בקיאה בטרנדים העולמיים ומסוגלת להתאימם לקהל היעד. חשיבה מסחרית ועם זאת יוצאת
 מהקופסא.

 ידע ונסיון נרחב מאוד ביצור ותהליכיו, חשיבה על שיווק המוצר בהתהוות העיצוב.
 אחראית, יצירתית, מוסר עבודה גבוה, עבודה תחת ריבוי משימות ועמידה בלוח זמנים, חוש

 אלתור גבוה ושחקנית קבוצתית.
 בוגרת שנקר בעיצוב אופנה, זוכת שבוע האופנה 2011 כמעצבת מבטיחה.

 
 ניסיון מקצועי

Creative fashion/graphic specialist - ZEEKIT 2020 - 2019 

 מומחית לאופנה בביצוע גרפי ממוחשב בחברת סטארט אפ - זיקית אשר מחזיקה בפטנט הלבשה
 וירטואלית.

 
Founder, owner, creative director and lead designer - SISTER M 2019 - 2011 

 מותג האופנה שהיה בבעלותי בשותפות עם אחותי בו התמקצעתי בכל הנוגע לעיצוב אופנה וגרפיקה:
 עיצוב אופנה לנשים, אקססוריז ושמלות כלה - מידי עונה ע"פ טרנדים עולמיים מתואמים לקהל היעד.

 קניינות אביזרים וביגוד המשתלבים בתמהיל הקולקציות המשתנות.
 איורי אופנה ואיורים טכניים, פרזנטציות עיתונות.

 אחראית ייצור לכל השתלשלותו.
 כל דבר הקשור בנראות המותג היה באחריותי ועבר תחת הביקורת שלי.

 עיצוב כל העריכות הגרפיות המגוונות במותג - הדפסה לביגוד, הדפסת לייזר, פרינט - כרטיסים, פליירים,
 פרזנטציות, קטלוגים, אריזות וכו'

 הקמת אתר מכירה וניהולו הלוגיסטית והויזואלית - עיצוב ועריכת - באנרים, תמונות, ניוז לטר, הדמיות,
 רשתות חברתיות - עריכת כל

 החומר הויזואלי.
 סטיילינג אדיטוריאלי - הפקות אופנה וסטיילינג אישי - פרטני.

 עיצוב וביצוע תפירה אישית - דיגום, תדמיתנות.
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Fashion design mentor - 6B - 2010 - 2008 

 מנחת קורס עיצוב אופנה בבי"ס פרטי שש בי, הנחייה כיתתית ופרטנית לפרוקייטים בעיצוב לסטודנטים
 וכמובן הנחיה צמודה בפרויקט הגמר.

 
Fashion & creative designer  - NATIVE PLANET - 2009 - 2007 

 מעצבת אופנה ראשית ומנהלת קריאייטיב של כל הפריטים המעוצבים בחברת נייטיב פלאנט - חברת
 אקסטרים ספורט ואאוטדורס.

 עיצוב בגדים פונקציונאלים וטכניים לנשים וגברים - תוך שימוש בבדים " חכמים " והתחשבות בפעילות
 אשר תתבצע בלבישת הבגד (מעילי "סופט של", ביגוד תרמי, בגדים מנדפים ועוד ).

 עיצוב לפרויקטים מיוחדים כמו מדים חדשים לצופי ישראל, לחברת שייט, צה"ל
 ניהול ובקרת איכות היצור בארץ ובסין, יצירת תיקי מוצר מורכבים, עבודה מול כל הספקים.

 עיצוב אביזרים כגון כובעי צמר, מחממי צוואר, נרתיקים, תרמילים ויצירת תיקי מוצר לייצור
 עיצוב לוגו לחברה, עיצוב לייבלים, אריזות ודפוסים לביגוד, אביזרים ואריזות.

 
Intern - LE CHATEAU - 2006 

 נשלחתי מטעם שנקר בין שנה ג' לד' להתמחות בחברה הקמעונאית הקנדית בעלת 200 סניפים בשל
 הצטיינותי בלימודים.

 השתלבתי מיד בשתי מחלקות - קזו'אל ודרסי ( לבוש ערב ), איורי האופנה שלי השלתבו בספר הקולקציה
 הנשלח למנהלי חנויות הסניפים.

 לקראת סיום ההתמחות ניתנה לי הצעת עבודה בחברה אך סרבתי בשל רצוני לחזור ולסיים את לימודי
 בשנקר.

 
 השכלה:

 1995 - 1998 - הגמנסיה הריאלית בראשל”צ - בגרות מלאה בכימיה
 וספרות.

 2003 - 2007 - שנקר ביה”ס הגבןה להנדסה ולעיצוב - תואר ראשון
 בעיצוב אופנה.

 
 תוכנות:

- Adobe 
Photoshop 

Illustrator 
Xd 

Office | Windows 
 

 שפות:
 עברית - שפת אם

 אנגלית - שליטה מצויינת, קריאה ודיבור
 

 שירות צבאי:
 מכי"ת וסמלת לבנים - שירות מלא
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