
מעברים בעמק
עמק יזרעאל-מגידו-זבולון-עמק המעיינות

יצירת שפה וצבעוניות 
ובניית תבניות פרסום



הגדרת מטרות, ערכים וקהלי יעד

אנשים / מרחב כפריעבודה / עשייה / עסקים

מחפשי עבודהיזמות

שני תחומים שצריכים לעבור בפן החזותי:

שני קהלי יעד שונים:



הלוגו כנתון קבוע שלא ניתן לעשות בו שינויים

מרכז תע�וקה קהילתי במגזר      הכפרי

יזרעאל-מגידו-זבולו-עמק המעיינות עמק 

בנית הלוגו מחדש לפורמט וקטורי והתאמת הפונטים



ערכים 

תרגום הערכים הנבחרים לקטגוריות וסקלה צבעונית

מקצועיות 
ומקצוענות

מומחיות
למידה

שירותיות
צניעות
שקיפות
אמונה

חווית לקוח
הקשבה

סינרגיה 
ושותפות

חדשנות 
ויצירה

אנושיות מחויבות למטרות 
ולתוצאות

נאמנות-לויאליות
הבנה

הרמוניה
שיתוף פעולה

יוזמה
יצירתיות

אופטימיות
שמחה

עשייה אחרת ושונה
להמציא את עצמי 

חדש

משימתיות
תוצאות ותפוקות
מכוונות למטרה

דיוק
דייקנות

כבוד לאחר
עזרה

אמונה ביכולות
לפתח את האחר

פשטות
צניעות
הקשבה



צבעוניות

הסקלה לקוחה מנופי העמק ומסמלת ומשמרת את המקום הכפרי

אנשים / מרחב כפרי



שימוש בתמונות 

הנעה לפעולה / אנשים / עשייה / שיתופי פעולה / סדנאות / הרצאות

עבודה / עשייה / עסקים



שימוש בחיצים כסמל 

תהליכים / דרך / מסלול / יזמות / חיפוש / יצירה / 
שיתוף פעולה / מטרה / עשייה

מחפשי עבודהיזמות

מרכז תע�וקה קהילתי במגזר      הכפרי

יזרעאל-מגידו-זבולו-עמק המעיינות עמק 



חלוקה לשני מסלולים עיקריים / צבעוניות ראשית וצבעים משניים

צבעים משניים

מרחבים עסקיים
יזמות

מחפשי עבודה

שימוש בצבעים 
מתוך סקלת 

הערכים עבור 
כל תחום

שימוש בצבעים מתוך סקלת הערכים שימוש בצבעים מתוך הלוגו

מחפשי עבודהיזמות



עיצוב 
נבחר



פרטים טכניים
מקום / שעה / עלות

שימוש בסקלה

כותרת ראשית

לוגו

פירוט תכני הסדנה / 
הקורס

החץ עודן, אך עדיין שומר על פורפורציה בין 
ראש לגוף. יהיה בצבע לפי מסלולים

אזור לתמונות ומידע נוסף במידת 
הצורך / רקע חלק או אלמנט גרפי 

כלשהו.
המטרה שהאזור יכיל כל פעם משהו 
אחר- תמונה, רקע חלק, אלמנט גרפי 

שמתאים, טאפטים או תמונות של 
העמק- כל פעם בהתאם למודעה ולנושא 

שיפורסם

תבנית לאורך: תבניות ראשיות כבסיס ליצירת שאר העיצובים / לפי מסלולים



אפשרויות משחק בתבנית / בהתאם לכמות הטקסט ולנושא ישתנה העיצוב

מסלול 2 מסלול 1





Coffee Bizמניפה

הצטרפו לאחת הקבוצות הפעילות >

הנכם מוזמנים להצטרף לקבוצה עסקית שמטרתה:

״מעברי� בעמק״ -  מרכז תעוקה קהילתי לפרטי� והרשמה: מאיה לייטו� 050-73076644
 maavarim-baemek.org.il

מעגלים עסקיים בפעולה

מניפה
הקשרים שלך שווים זהב 

בוא לעשות מהם כסף!

קבוצות עקיות ליזמי� ובעלי עקי�

לחשו� את 
העק שלכ�

להיחש� 
לעקי� נופי�

להרחיב את 
מעגל הלקוחות 

שלכ�

ליצור 
שיתופי פעולה

לשווק מפה לאוז�





תבנית אורכית תוך שימוש בתמונות מהעמק
ניקוי צבעוניות החיצים לחץ לבן על מנת לשמור על ניטראליות ללא חיבור למסלול או קטגוריה מסויימת

מצגות

כותרת ראשית

תמונה של העמק

לוגו
ופרטי התקשרות

שימוש בסקלה



עמוד פותח



עמודי פתיחה נוספים לבחירה



עמוד תבנית פנימי



חומרים שיווקיים נוספים: ברושור 



גלויה שיווקית



ניוזלטר עסקים בעמק



 Thanks


