
   
 

  

 טיםודוגמאות לפרויק קצת עלינונעים להכיר: 

על ידי אטי הדר ורון הנטמן, לאחר למעלה מעשור של תפקידים  2009שהוקם בשנת  ,בוטיק להקמת אתריםאנחנו 

( ועם ניסיון של מאות פרויקטים ועוד תפוז, NRG, !בכירים בחברות האינטרנט הגדולות בארץ )שידורי קשת, וואלה

  בכל רמות המורכבות.WordPress מתמחים בפלטפורמת  .הדיגיטליבתחום 

לקוחות מכל התחומים באפיון והקמה של אתרי תדמית ושירותים, אתרי פורטפוליו ומסחר וכן אתרי  אישית מלווים

הליווי שלנו מתחיל בשלב האפיון והעיצוב, נמשך בפיתוח ברמה  מגזינים ובלוגים.קטלוג, אינדקס, קורסים, תוכן, 

 הגבוהה ביותר ושירות שוטף של תחזוקה, ייעוץ ופיתוחים לאורך זמן.

  טכנולוגיה, חוויית משתמש, ניהול תוכן וקידום אתרים.עיצוב, ידע מקצועי וחדשנות בכל הנוגע ל תנויאים מביא

ולתקנות  מותאמים לחוק הנגישותים, כתובים בקוד נקי ובהתאם לצורך האתרים שאנחנו בונים הם רספונסיבי

 שונות. ושיווקיות למערכות ארגוניות ומתממשקים, לשפות מגוונות בינ"ל

 .ותחזוקת אתר UXלל ייעוץ בתחום ה כו  Pixel Perfectפיתוחפתרונות מיוחד של  שירותאנחנו מציעים  למעצבים

 :בשנים האחרונות אפיינו ופיתחנומהפרויקטים ש כמה
 , טכנולוגיה, בתי השקעות:סטרטאפים

o  לסטרטאפומאגר מידע כולל בלוג אתר תדמיתי snyk https://snyk.io/ 
o תלחברת השתלים הבינלאומי דיגיטלי אתר תדמית, מרכז ידע וקטלוג dent.com-http://www.ab 

o  אתר תדמית ותוכן לחברתsage marketing https://www.sagemarketing.io/ 
o  אינדקס מבוסס מפה, עבור שירות חיפוש חברותHR "ב  בארהhttps://www.recruiterslineup.com/ 
o   אתר תדמיתי  ומאגר מידע לאלרון השקעותelron.com 
o  והביטוח: בריטית בתחום משאבי האנוש סטרטאפאתר לחברת http://www.hibob.com/ 

o  אתר לקרן השקעות בעיצוב ייחודיrdseed.com 
o לסטארט אפ בתחום הסייבר  אתר תדמית מעוצב, משולב בלוג וניוזלטרfortscale.com  

 

 בלוגים ואתרי תוכן:
o  בלוג לחברתyes http://blog.yes.co.il/  
o  מגזין אוכל מקווןhttp://www.rex.co.il/ 
o  אתר תוכן בינ"ל בתחום הבידורhttps://www.hashtagchatter.com/ 

o  מודלים להצלחה  -עסקיבלוגhttps://www.successmodels.co.il 
o בלוג, אתר תוכן ומכירה של קורסים והרצאות  -אתר הבלוגריסטיתhttp://www.blogeristit.com/ 

 

 קטלוגים:
o "לקטלוג של אלפי פריטים לחברת שתלים בינ catalog/implants/-dent.com/products-https://www.ab 

o קטלוג מוצרים, אינדקס מתכונים. - פודס אתר לחברת מיה foods.com-http://www.maya/ 
o  אתר קטלוגי עם מגזין לחברתmyko  http://www.myko.co.il 

 

 תדמית ופורטפוליו:אתרי 
o אתר פורטפוליו ובלוג לסטודיו לעיצוב  http://www.anz.co.il/ 
o  פורטפוליו לחברת בניה, יזמות ואדריכלותאתר  http://www.asaflupo.co.il 
o "אתר למשרד האדריכלים המוביל "קימל אשכולות http://www.kimmel.co.il/ 
o אל -אתר למשרד עורכי דין דן ברhttp://www.danbarel.co.il/ 
o  'אתר פורטפוליו לאדריכל ארז סגלוביץes.com-ttp://www.archh/ 
o  אתר פורטפוליו למשרד אדריכלים קרני פורהarch.com-http://www.pyk 
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 קורסים:ואתרי מכירה 
o בלוג וידיאו + מערכת דפי נחיתה ייעודית+ אתר קורסים http://www.lironmor.com    
o מבית  ת קורסיםאתר מכירeteacher"  ללימוד אנגלית מקוון "http://www.highwaytoenglish.com  
o  )אתר תוכן כולל בלוגים מסוגים שונים )תוכן פתוח וקטלוג בתשלוםiamtotally.com 

 

 :מכירה/דפי נחיתה
o יםדיגיטלי יםכירה לקורסמערכת דפי מ https://www.lironmor.com/courses/ipf 
o  דף נחיתה לקמפיין מכירות סטודיו לעיצובhttps://www.anz.co.il/lp/ 

 

 :עבור ארגונים בשדה החברתי/ציבורי אינדקסים ומאגרי ידע
o  דינאמי אינפוגרפיקותמנגנון נתונים מאגר תכניות מבוסס מפה עם 

page/-https://www.5p2.org.il/program 

o  סקר אמנות הקיר בישראלhttp://www.wallart.org.il/  מותאםהרשאות ארכיון דיגיטלי עם מערך 
o עבור משרד הכלכלה רב ערוצי פרויקט http://www.mtlm.org.il/ 

o "אתר תוכן ותדמית לעמותת "שחרית http://www.shaharit.org.il/ 
o ניהול הדיגיטל במיזם משרד רוה"מ, כולל אפיון וניהול האתר ונכסי דיגיטל israelalbum.org.il 

 

 בין לקוחותינו הוותיקים והעכשוויים:

,yes  אביב יפו-עיריית תל ,Verint ,HYPE sports innovation , ,עת הדעת, משרד הכלכלהמשרד הפנים ,Get, 

 , איגוד השחמטMAYA FOODSהבלוגריסטית, יונית צוק  ,ERI ,ABdental ,bob, snykמכון , ELRONלופו, א. 

שיתופים,  ארגון, Era Capital ,Hexadite, Maagan, Payoneer עמותת שחרית,המכביה, איגוד , הישראלי

,Eteacher  ,דשנית, , בר אל עו"דמשרד , שלוקבוצת עמותת ניצוצותPlainID, כלכליסט ,,hashtagtime  יד יצחק

 ועוד רבים וטובים... בן צבי

 

 לעבוד גם איתכם!נשמח 
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