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איך תוכלו להבטיח שהעיצוב הגרפי של העסק שלכם
מושך אליכם את הלקוחות המתאימים לכם?

5 עקרונות חשובים בעיצוב גרפי, שיעזרו לכם לבחון את החומרים השיווקיים שלכם ולדעת מה לבקש מהמעצב/ת שלכם

אני מאמינה בקידום צרכנות המתחשבת 
בלבד.  הרווח  בשורת  ולא  ובסביבה  באדם 
לדעתי, ככל שיתקיימו יותר עסקים מתחשבים 
ומחושבים  שקולים  צרכנים  יותר  עם  יחד 
יותר,  נקייה  לסביבה  יוביל  הדבר  בצריכתם, 
בריאות טובה יותר, חברה שמחה יותר וכלכלה 

הוגנת יותר. 

בעיני, בין אם אתם עוסקים בתחום הסביבתי, 
השירותים  וכו',  הרוחני  החברתי,  הבריאותי, 
משמעותיים  מוכרים  שאתם  והמוצרים 
יותר עבור כולנו,  בהפיכת העולם למקום טוב 
חשובים  הללו  שהעקרונות  ללקוחות  ומיועדים 
להם ורואים את הערך בשירות שאתם נותנים.  

חשוב  מתחשבים,  עסקים  בעלי  שאתם  מכיוון 
לי שתוכלו למשוך אליכם כמה שיותר לקוחות 
שלכם,  והשירותים  מהמוצרים  ויהנו  שירכשו 
ובכך יטיבו עם עצמם ויפיצו את המסר הלאה. 

 ,Eco-Graphics את  הקמתי  הזאת  מהסיבה 
הבמה  בקדמת  להציג  למטרה  לי  ושמתי 
העסקית  שבהתנהלותם  ויוזמות  עסקים 
מלבד  יותר  רחבים  שיקולים  בחשבון  מביאים 
 שורת הרווח. זאת על מנת שכמה שיותר אנשים
מיטיבים  ולמוצרים  לשירותים  להיחשף  יוכלו 
ויראו בהם אלטרנטיבה עדיפה על פני האחרים. 

אם כך, כיצד תוכלו לדעת שהעיצוב הגרפי של 
שלכם,  בעסק  השיווקיים  והחומרים  המוצרים 

באמת מושך את קהל היעד המתאים?

נועד כדי לעזור לכם לבחון את  המסמך הזה 
ולבדוק  שלכם  העסק  של  הויזואלית  הנראות 
האם המיתוג והחומרים השיווקיים שלכם אכן 
והזדהות  עניין  מעוררים  העין,  את  תופסים 
לכם,  הרצויים  הלקוחות  את  אליכם  ומושכים 

שבאמת מאמינים במה שאתם עושים.

בהעברת  עצום  פוטנציאל  הגרפי  לעיצוב 
ובהותרת רושם על הצופה.  המסרים הרצויים 
ולמסרים  לצורה  מתייחס  חכם  גרפי  עיצוב 
אשר  רבים,  רכיבים  כולל  והוא  לציבור  שיוצגו 

לכל אחד מהם מגוון רחב של אפשרויות. 

הטקסטים,  של  בשילובם  עוסק  העיצוב 
גבי  על  ובתוצוגתם  והאיורים  התמונות 
פלאיירים,   - השונים  השיווקיים  האלמנטים 
קטלוגים, ברושורים, מודעות, אריזות, באנרים, 
אתרי אינטרנט וכו'. כל אלו כלים שבאמצעותם 
ניתן לעורר, לסקרן ולהגדיל את החשיפה לקהל 

היעד שלכם.

לעסק  מעצב/ת  לבחור  פונים  שאתם  לפני 
קחו  לב,  לשים  למה  שתדעו  מנת  ועל  שלכם 
בחשבון 5 עקרונות משמעותיים בעיצוב גרפי 

שקולע למטרה ומעביר את המסר הרצוי:
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עקרון מס' 1: רעיון מקורי )קונספט(

הקונספט הוא לב ליבו של העיצוב והוא זה שיכול להכריע את הכף בין עיצוב מושך ומעניין לבין עיצוב רגיל וחדגוני. הקונספט חייב להיות ממוקד וענייני ולהכיל 
אלמנטים שמחוברים לראיית העולם של קהל היעד, על מנת שהעיצוב הגרפי יקלע למטרה וישדר את המסר הנכון.

בחנו את העיצוב שלכם: האם לחומרים השיווקיים שלכם יש קונספט מעניין שתואם את הייחודיות של העסק שלכם? האם הוא מעביר את המסר?

דוגמה לאותו פלאייר ללא הקונספט הייחודי:

דוגמה לקונספט מתוך עיצוב לפלאייר "אחרי המבול" - כנס יוזמות וארגונים בעקבות המחאה החברתית:

משל המבול נוסח המחאה החברתית - 
פעילי המחאה מפליגים בדרכם לעבר 
החיים  את  שמייצג  המבטחים,  חוף 

במדינת שוויון חברתי ורווחה כלכלית.

ללא קונספט מעניין, הפלאייר עלול להיתפס כמשעמם וחדגוני.
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עקרון מס' 2: שימוש במגוון צבעים מצומצם

 בעיצוב חשוב לשמור על קו נקי ומוקפד שייצור עניין בצופה מחד, אך לא יבלבל אותו מאידך. לשם כך יש להשתמש במגוון צבעים ספציפי הנבחר בקפידה 
)בהתאם לנושא העיצובי( בכל שלבי עיצוב האלמנטים השונים, דבר התורם רבות ליצירת אחידות מיתוגית.

בחנו את העיצוב שלכם: האם נעשה שימוש באותם צבעים בכל החומרים השיווקיים שלכם, והאם זהו שימוש מושכל? כמה צבעים ישנם בעיצוב והאם הם 
מתאימים זה לזה ולמסר שלכם? 

דוגמה לשימוש במגוון צבעים מוקפד מתוך עיצוב מודעת מבצע ל"ד"ר האושקה" - קוסמטיקה טבעית אורגנית:

דוגמה לאותה מודעה ללא שימוש מוקפד בצבעים:

שימוש מוגזם בצבעים מבלבל את העין וגורם לאי נוחות אצל הצופה.

בעיצוב ישנו שימוש בגוון הזהוב )בהתאם 
ללוגו המותג( ובגוון הירוק-צמחי שמשדר 
למסר  ומחבר  ורעננות  טבע  אווירת 
צבעם  בולט  אלו  שני  רקע  על  האקולוגי. 

הכתום של המוצרים הקוסמטיים.
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עקרון מס' 3: טיפוגרפיה 

טיפוגרפיה הינה טכניקת עיצוב ועימוד טקסט, החל מבחירת גופנים לכותרות ולטקסט הרץ המדגישות ומעבירות בעיצובן את המסר, ועד גודל אות, ריווח בין 
שורות, יישור פסקאות, הדגשות וכו'. לכל אלו ישנה השפעה עצומה על המסרים שאנו רוצים להעביר ולשדר. עבודה טיפוגרפית נכונה תחבר אותנו למוצר הגרפי 

ותעזור לנו בהעברת המסרים הללו.

בחנו את העיצוב שלכם: האם הגופנים שבהם נעשה שימוש בחומרים השיווקיים שלכם, תואמים את המסר שאותו אתם רוצים להעביר? האם הם מתחברים 
לשאר האלמנטים העיצוביים? כמה סוגים שונים של גופנים ישנם בעיצוב, והאם הם משלימים זה את זה?

הגופנים השונים וההבדלים ביניהם תורמים 
יציבות,  המשדר  המסר  להעברת   רבות 

אך יחד עם זאת גם קלילות וזרימה.

גופן שאינו תואם את השפה העיצובית ועימודו באופן שאינו משתלב עם הקו 
העיצובי,  יוצרים דיס-הרמוניה ופוגמים בהעברת המסר.

דוגמה לאותו לוגו עם בחירה ועימוד גופן בצורה שאינה תואמת את המסר הרצוי:

דוגמה לבחירה ועימוד גופנים מתוך עיצוב לוגו ל"דרך הנוכחות" - סדנאות מדיטציה ותרגול נוכחות:

„רך ‰נוכחו˙ - פ˘וט ל‰יו˙

היות
וט ל

דרך הנוכחות - פש
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עקרון מס' 4: קומפוזיציה 

קומפוזיציה הינה היחס בין האלמנטים הגרפיים השונים המרכיבים את כלל יצירת העיצוב. לאופן שבו אנו מסדרים את האלמנטים העיצוביים השונים )המיקום 
שלהם, המרחקים ביניהם, גודלם וכו'(, ישנה השפעה גדולה על המסר שייקלט בקרב הצופה. אלמנטים עיצוביים אלו הם למשל קווים, צורות, דימויים וצבע, שיוצרים 

ביטויים מוחשים או מופשטים. מטרת הקומפוזיציה היא לכוון את האדם הנחשף לעיצוב לחלק מסוים בתוכו, שבו נמצא המסר העיקרי שאותו אנו רוצים להעביר.

 בחנו את העיצוב שלכם: התבוננו באחד מהחומרים השיווקיים שלכם )פלאייר למשל(, ושימו לב: מהו המסלול שהעין שלכם עושה? האם המסר העיקרי בולט? 
האם ישנו עומס ויזואלי? האם סידור ושילוב האלמנטים הגרפיים יוצר בלבול או תחושת חוסר נוחות? האם הוא יוצר עניין? 

תופס  העץ,  אלמנט  של  וגודלו  המיקום 
את עינינו ומוביל אותנו לקריאת הכותרות 
הראשיות והמשניות, שמרכיבות את עיקר 

המסר המשמעותי שמועבר בעיצוב.

דוגמה לאותו פוסטר ללא שימוש מושכל בקומפוזיציה:

קומפוזיציה שאינה מחושבת יוצרת בלבול ואינה מעוררת עניין בצופה.

דוגמה לשימוש בקומפוזיציה מתוך עיצוב פוסטר ל"בר קיימא" - קואופרטיב ופאב-מסעדה טבעוני:



©  כל הזכויות שמורות לטליה מיכאלי

עקרון מס' 5: אחידות מיתוגית )או: שפה גרפית אחידה(

השפה הגרפית האחידה בעיצוב מתבטאת באמצעות שימוש באותם צבעים, גופנים ואובייקטים גרפיים לכל אורכם ורוחבם של העיצובים והאלמנטים 
השיווקיים. האחידות המיתוגית חשובה ומשמעותית ביותר ביצירת קונסיסטנטיות שיווקית, בזיהוי המותג ע"י קהל היעד ובהטמעת המסר הרצוי.

בחנו את העיצוב שלכם: פרשו את כל החומרים השיווקיים שלכם אחד ליד השני ובדקו: האם יש בהם אחידות מיתוגית? האם נעשה שימוש באותם צבעים, 
גופנים, ושאר אלמנטים עיצוביים בכל אחד מהם? האם צופה מבחוץ שיתבונן בהם ברפרוף, יצליח להבחין שמדובר באותו עסק?

דוגמה לאחידות מיתוגית מתוך עיצוב אלמנטים שיווקיים לשלמה וולפברג - מאמן בתזונה משולבת: 

דוגמה לאותם אלמנטים שיווקיים ללא אחידות מיתוגית: 

 שפה גרפית שאינה אחידה פוגמת במיתוג העסקי ובזיהוי שלו בקרב 
קהל היעד.

ופלאייר, בהם  ביקור  כרטיס  לוגו, 
ישנה חזרה על אלמנטים עיצוביים 

כגון צבעים, גופנים וכו'.



©  כל הזכויות שמורות לטליה מיכאלי

 אם אתם מרגישים שהגיע הזמן לרענן את המיתוג שלכם ולהתאים אותו למסרים שלכם

 אם אתם מחפשים את סטודיו העיצוב שיבין את העקרונות שלכם 

ויצליח להעביר את המסר בעיצוב לקהל הלקוחות שבאמת מתאים לכם

אני כאן בשבילכם!
 צרו איתי קשר לשיחת התייעצות טלפונית - חינם

  
 ביחד נבדוק מה דרוש לעסק שלכם מבחינה מיתוגית ועיצובית 

כדי למשוך אליכם לקוחות שמבינים מה אתם שווים...

התקשרו אלי לטלפון: 050-5289998

ecographics1@gmail.com :או כתבו אלי למייל

ecographics.co.il :כמו כן, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלי

facebook.com/TaliaMichaeliGraphics :ולדף הפייסבוק

שלכם באהבה,

טליה מיכאלי
מעצבת גרפית אקולוגית

http://ecographics.co.il
http://facebook.com/TaliaMichaeliGraphics

