
מעצב גרפי בכיר בוגר תואר ראשון מאוניברסיטת Middlesex University London. ניסיון בחברה להוצאה לאור, ומשרד פרסום 
בלונדון. עיצוב אתרים, אפליקציות, מצגות, מיתוג, ועיצוב חומרים שיווקיים. ניסיון נרחב בהתנהלות עם לקוחות, אנשי שיווק 

 ויחסי ציבור. מודעות עמוקה לערכיות העיצוב ותרומתו לעסקים. 
שליטה בתוכנות Adobe CC, Sketch, Zeplin. גר בתל אביב. 

תעסוקה
מעצב פרילנס

אוקטובר 2009 – היום
 מעצב פרויקטים מקוונים ופרויקטים לדפוס. UI לאפליקציות ואתרים, עיצוב ספרים, פיתוח תדמית ומוצרים שיווקיים 

לסטארט-אפ, לקוחות מתחום האופנה, מוסיקה ואירגוני סיוע. 

פרויקטים עיקריים כוללים:
שימבה. מעצב ראשי לסטארט-אפ המתמחה באפליקציות ניווט במבנים ציבוריים בזמן אמת. מעצב מימשקים, מפות מתחם 

ומצגות. מודל האפליקציות מיושם לקניונים ולמרכזים רפואיים ברחבי הארץ )איכילוב, הלל יפה, זיו, הגליל ועוד( בתוספת קיוסק 
אינטראקטיבי נייח. 

רודיאו. מעצב מימשקים, תדמית ואיורים לאפליקצית טריוויה למשפחה בנסיעה. רודיאו שולחת שאלות, מוסיקה ופרטים 
היסטוריים בהתאם למיקום הרכב בנסיעה. הפרויקטים מתנהלים מול מתכנתים בחו״ל.

נונה - הוצאה לאור. פרויקט ביוזמה עצמאית בשיתוף פעולה עם כותבת תוכן, העוסק בשימור סיפורי חיים, ביוגרפיות וסיפורי 
משפחה. פיתוח קונספט לספר מקורי לאחר שורת ראיונות. עיצוב מפות הגירה, צירי זמן ותמונות משולבים ברגש עם סיפורים 

נוגעים ללב.

א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים. עיצוב דו״חות פעילות ודו״חות שנתיים המוגשים לאיחוד האירופי ותורמים בעולם. עבודה צמודה 
למנכ״לית ליצירת דו״חות המשלבים אינפוגרפיקה, תמונות וטקסט, תוך יצירת קו עיקבי המזהה את העמותה. )פרויקטים על 

בסיס התנדבותי(

The Mariisnky Theatre Trust London. אופרה ובלט מסנט-פטרבורג. פרסום, עיצוב מוצרים שיווקיים, עיצוב תוכניות 
לקונצרטים והופעות הקבוצה באנגליה. עבודה ישירה עם יו״ר הקבוצה ועורך בתאריכי יעד צפופים. פרויקטים כוללים קונצרטים 

באולם Royal Opera House וארמון ווינדזור אנגליה.

דה מרקר. מעצב לעיתון הכלכלי. עבודה בצמוד לצוות עורכים לעיצוב עמודי העיתון כולל אינפוגרפיקה ופרטים מיוחדים. עבודה 
בלוח זמנים קשיח.

 לקוחות נוספים: ענת פלדמן - יועצת כושר תזונה וכותבת במגזין מנטה ומכבי. פיתוח תדמית, עיצוב אתר וניהול הפרויקט 
מול אשת השיווק והמתכנתת. פניקס טכנולוגיות, עיצוב והפקת קטלוג מוצרים ומעמדי תערוכה. אלימק טכנולוגיות, עיצוב 

והפקת קטלוג. 

מעצב פרילנס
אפריל 2005 – אוקטובר 2009

מעצב לאינטרנט ודפוס. מגוון פרויקטים בסוכנויות עיצוב ועבור לקוחות פרטיים. פרויקטים לפרסום, מיתוג, עיצוב אתרים, ומוצרי 
שיווק כולל עיצוב מפות ותוכניות ארכיטקטוניות. נהול פרויקטים מול לקוחות מגוונים.

פרויקטים עיקריים כוללים:
פסטיבל העיצוב לונדון 2008. ניהול תוכן אתר הפסטיבל. אחראי על זיהוי אירועי מפתח, עדכון תוכן על בסיס יומי תוך כדי 

עמידה בלוח זמנים קפדני. תידרוך צלמים וניהול מאגר תמונות הפסטיבל. עבודה מול מנהל הפסטיבל וסוכנות יחסי הציבור. 
שיפור השימוש באתר באמצעות יעול התכנים וסדר עדיפויות.

The Mariisnky Theatre Trust London. ניהול אמנותי ועיצוב. עבודה ישירה עם יו״ר הקבוצה ועורך בתאריכי יעד צפופים. 
פרויקטים כוללים עיצוב לפסטיבל מוסיקה בן עשרה ימים לציון מאה שנה לשוסטקוביץ. עיצוב חומרים שיווקיים, קמפיינים 

לפרסום בעיתונות, והפקת תוכניות לתיאטרונים.

Luxotica Group – Sunglasshut, David Clulow Opticians. עיצוב והפקה של חומרים שיווקיים, באנרים לאתרים, קליפים 
המציגים קולקציות עכשיויות למסיבות עיתונאים ועיצוב חלונות ראווה. עבודה בצמוד למנהלות השיווק ויחסי הציבור במטרה 

להרחיב מודעות מוצר ונוכחות מותג.

Dorling Kindersley Publishers הוצאה לאור. מחלקת מדריכי טיולים. עיצוב לעימוד תוך שילוב צמוד של תמונות, מפות 
וטקסטים, עבודה מול עורכים וצלמים.

אמיר ראובני  קורות חיים
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Doner Cardwell Hawkins – משרד פרסום. מעצב בכיר.
אוגוסט 2001 – אפריל 2005

פיתוח רעיונות לקמפיינים. עבודה במקביל למנהל האמנתי. עיצוב לפרסום בעיתונות, מגזינים ושלטי חוצות, מוצרי שיווק, מיתוג 
ומכרזים. אחראי על שלושה ביצועיסטים ומעורב באירגון ארועים.

 ,Blockbuster, Casio G-Shock, Du Pont, SeaFrance Ferries, Threadneedle Investments, Fullers Beer :לקוחות 
.Young’s Fish, Valdivieso Wines and The Kirov Opera and Ballet

מעצב פרילנס
פברואר 2000 – אוגוסט 2001

מעצב בתחום הדפוס והאינטרנט.
פרוייקטים עיקריים כוללים:

UEFA champions League. עיצוב מדריכים וחומר מודפס לעונת 2001 - 2000. אחראי על מעצב נוסף. עבודה בלונדון בתקשורת 
עם המשרד הראשי בג’נבה ובית דפוס בדנמרק.

Dorling Kindersley בשיתוף עם Financial Times. עיצוב תבנית יצירת קווים מנחים לספר העוסק באחריות תאגידית. עבודה 
צמודה עם הכותבים והעורכים. תידרוך ואחריות על שני מעצבים.

 ,Html-מגזינים – פרויקטים דיגיטליים למגוון דפי אינטרנט למשתמשי אפל, צעדים הראשונים ב Dennis Publishing 
יצירת דפי אנטרנט.

Dorling Kindersley Publishers. מעצב 
יוני 1998 – פברואר 2000

מעצב במחלקת הבריאות ומדריכי הטיולים. עיצוב ספרים המשלבים איורים, צילומים, תוכן מילולי תמונות ומפות. עיצוב לפי 
הסיגנון הייחודי של המוציא לאור והכנת חומרים לדפוס.

השכלה
תואר ראשון בעיצוב תקשורת חזותית

Middlesex University – London
1997–1995 /1991–1990

היסטוריית עיצוב, פיתוח פרויקטים לפירסום, דפוס ומולטימדיה תוך התחשבות בקהל היעד, זמן ותקציב באמצעות מחקר 
וניתוח. שימוש במגוון רחב של יישומים בתחום העיצוב כמו צילום, איור, עיצוב אריזות, עיצוב לדפוס, ומוצרים אינטראקטיביים.

קורסים נוספים בעצוב גרפי
 School of Visual Arts / Fashion Institute of Technology New York

 1990– 1989
יסודות טיפוגרפיה, הדפסים, רישום, הדמייה, תיאוריות צבע.


