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2016
Designer and Production Assistant
Internship at “AAA” Studios as a designer. In this 
position I took part in the design and production of the 
“AAA Items” project, Overseeing product creation from 
concept to final production.

2018
Designer at “Gorillot” studio
Took part in an extensive amount of design projects. 
Designing landing pages, Logos, packages and 
presentations. Among the clients i worked with: Moya, 
Luxmor, The Nuts Chef, Ruth Dayan and more.

2017-2020
Working as a freelance designer (current)
Customers: Sipur Hozer, Booktook, Heder Omanim, Forever 
TLV, Mercedes Bend, Hila Nissimov (Shorty), Renny 
Grinshpan, Eclectica, Ohel Yael, etc.
Performance work, accumulated technical knowledge, web 
design, Branding, graphic language, conceptual thinking.

2020
Working as a designer + assistant "Talking Brands" studio
Customers: Gaia, IMM, Psagot 360, chisgad, Shira Moyal, 
Check Point. Performance work, design, and conceptual 
thinking for studio clients. Designing brand languages, 
presentations, logos, websites. Learning the branding 
theme in-depth, and working with clients.

Programs

• photoshop
• illustrator
• indesign
• after effect (basics)

features and qualities

• Conceptual thinking
• interpersonal skills
• Empathy
• Reliability
• Professionalism
• Calmness

• Thoroughness and responsibility
• Originality
• Diligence
• Leadership
• Work with clients
• Punctuality

Hebrew (Native) • 
English (fluent) •

Receiving a scholarship from the American Cultural 
Foundation Israel for my final project “The Inner Voice”
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2016
סטאז‘ התנדבותי בסטודיו אאא’

המשך עבודה כשכירה בסטודיו בתור מעצבת
ועוזרת הפקה של פרויקט ”א חפצים“

 2018
עבודה כמעצבת בסטודיו ”גורילות“ למיתוג ולייף סטייל

luxmor, moya, the nuts chef, מיכל פלד, רות דיין וכו‘ לקוחות: 
עיצוב אתרי נחיתה, מיתוג, בניית שפה גרפית, לוגואים, אריזות.

עבודה מול לקוחות, עיצוב מצגות, פרזנטיציות ללקוח.

2017-2020
עבודה כמעצבת פרילנסרית

tlv, מרסדס  לקוחות: סיפור חוזר, בוקטוק, חדר אמנים, פוראבר 
בנד,הילה ניסימוב (שורטי), רני גרינשפן, אקלקטיקה, אוהל יעל וכו‘

עבודה ביצועיסטית, ידע טכני שנצבר, עיצוב אתרים,
מיתוג, בניית שפה גרפית, חשיבה קונספטואלית.

2020
Talking Brands עבודה כמעצבת + אסיסטנטית בסטודיו 

360, חישגד, שירה מויאל, צ‘ק פוינט. gaia, IMM, פסגות  לקוחות: 
עבודה ביצועיסטית, עיצוב וחשיבה קונספטואלית ללקוחות הסטודיו.

בניית שפה מותגית, בניית מצגות ועיצובן, לוגואים, אתרים.
למידה של נושא המיתוג לעומק, ועבודה עם לקוחות.


