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סטודיו אביקו קריאייטיב שופ הוקם בשנת 2012 ע״י אבי קורן - בוגר המחלקה 
לתקשורת חזותית במכללה לאומנות ויצ״ו חיפה. הסטודיו מתמחה ביצירת 

קונספטים, תהליכי פרסום, בניית מותגים ופיתוח שפה תדמיתית, עם פתרונות 

קריאטיביים במדיות ה - Offline וה - Online כאחד ונותן מענה לעסקים גדולים, 

קטנים ובינוניים כאחד.

הידע ונסיון רב שצברנו במשך קרוב לשני עשורים בענף הפרסום, עם קמפיינים 

רבים ומוצלחים עבור גופים כגון: הרשות לפיתוח הגליל, עיריית חיפה, יפה נוף, 

 העמותה לתיירות חיפה, מנו ספנות, עיריית ראשל"צ, אוניב׳ בר-אילן, קניוני עזריאלי,

חוצות המפרץ, קבוצת אמפא, ועוד רבים אחרים - מתועלים לטובת לקוחותינו היום.

אנו קשובים, נותנים תשומת לב ויחס אישי לכל לקוח - קטן כגדול, נגישים, אדיבים, 

זמינים, שירותיים ומתאימים את עצמנו בהתאם לתחום עיסוקכם ואופי הפרוייקט.

במרוצות השנים פיתחנו קשרים מצויינים עם ספקים שונים בענף - בתי דפוס, 

מערכות עיתונים מקומיים וארציים, צלמי סטילס ווידאו, עורכי וידאו, מפתחי 

ומקדמי אתרים, קופירייטרים, יח"צנים - איתם אנחנו משתפים פעולה על מנת 

לספק ללקוחות את המוצרים האיכותיים והמקצועיים ביותר.

אודות סטודיו אביקו קריאייטיב שופ
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עיצוב גרפי והפקות דפוס
עיצוב לוגו • זהות תאגידית • מודעות לעיתונות המקומית והארצית • קטלוגים

• מצגות עסקיות • ביתנים לתערוכות ועוד

מיתוג עסקי
 בניית קונספט עיצובי ופיתוח שפה תדמיתית, עם פתרונות יצירתיים

התומכים במערך השיווקי של החברה

מדיה דיגיטלית 
 עיצוב ובניית אתרים רספונסיביים • חנות אינטרנטית • דפי נחיתה • מערכת ניהול תוכן

• עמודי פייסבוק עסקיים • פרסום מודעות ופוסטים שיווקיים במדיות חברתיות

מה אנחנו יודעים ואוהבים לעשות



Geotope
Geo-Engineering Monitoring

חברה להנדסה ובניה בע”מ
Purchasing & Tendering Systems

ד”ר פאדי ח’ורי
המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים

הנדסת חשמל בע”מ

אלקטרו מתכתאלקטרו מתכת
בסביבהדניאלי

פתרונות לסביבה נקייה וירוקה D

הולצמן
מומחים בענף הביטוח משנת 1970

Cequesta
water cleantech

הפלסטיק
וייצור מערכות פלסטיק מתכנון 

ע”
ב

BETTER TOGETHER

SINCE 2001
ארומה גלילית משובחת

1960משנת

Touson
מוצרים טבעיים על בסיס פרופוליס איסוף • מיון • טיפול בפסולת

גלמיחזור

MANO
CITY
נדל"ן ונכסים

LTD.

נקש אחזקות בע"מ

בין שותפים העסקיים שלנו  

אקטיניום ישראל רומניה בע"מ
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פסטיבל הבינלאומי לתיאטרון עכו 2016

1. חוברת הצגות  2. חוברת הצגות )פנים(  3. שילוט דגלים  4. תג משתתף



7

6 5

7

5. מודעת עמוד  6. כרזות  7. שלט חוצות 

פסטיבל הבינלאומי לתיאטרון עכו 2016
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סופר שוק הכרמל

עיצוב קמפיין החדרה לקראת פתיחת סניף חיפה: 1. תלידלת פתיחה  2. שילוט חוץ  3. שילוט חוץ  4. שילוט מחלקות
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עיצוב קמפיין החדרה לקראת פתיחת סניף חיפה: 5. שלט מכוון  6. אינסרט למקומון ידיעות חיפה  7. שלט רולאפ 

סופר שוק הכרמל
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1. אינסרט סייל חגים הד הקריות

1

אלמוג ציוד טכני
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2. שלטי רולאפ תערוכה  3. עיצוב מדיה דיגיטלית - אינטרנט ופייסבוק  4. מודעות פתיחת סניף טירת הכרמל, ידיעות חיפה 
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אלמוג ציוד טכני
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1. עיצוב תפריט ראשי

1

BP מסעדת
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2. עיצוב אריזות  3. תפריט אלכוהול  4. זהות תאגידית 

23

4

BP מסעדת
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1. שלט קד״ם, באר-שבע

מסעדת Arabica באר-שבע
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23

2. שלט כניסה  3. עיצוב תפריט מבצעים 

מסעדת Arabica באר-שבע
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מנו ספנות

1 - 4. הפקת סירטוני קד״ם לפייסבוק
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cruise.mano.co.il8288 הנחות למזמינים באתר

K YIV 2017
SONG CONTEST

€219
לאדם בחדר זוגי

החל מ-

לרנקה-קפריסין
2 לילות 12/5

חגיגת אירוויזיון

Eurovision Song Contest 
Celebration

 יום שישי יום שישיבהפלגה
השבועהשבוע

2 nights Larnaca, Cyprus 12.5 
From 219€ p.p in double occupancy
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5. מודעת שיווק הפלגות  6. עיצוב לוגו ומודעת שיווק נדל״ן  7. פוסט קד״מ פייסבוק 

מנו ספנות
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1. פולדר תדמית - פנים  2. שלט משרד  3. עיצוב לוגו ו זהות תאגיד

גל מיחזור
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4. עיצוב אתר אינטרנת  5. עיטוף משאית חברה  6. פולדר תדמית - חוץ 

גל מיחזור
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עיצוב לוגו ואריזות קפה ועוגיות

קפה הגליל
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1. עיצוב לוגו וזהות תאגידית  2. עיצוב בקבוק טיפות פרופוליס 3. עיצוב ליין אריזות קרמים 

טאוסון מוצרים טבעיים
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מודעת תדמית מגזין ״סטייל״ ידיעות חיפה

גליל מגורים  פרוייקת הבית בשמורה | ק. ביאליק
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ברושור תדמית

גליל מגורים  פרוייקת הבית בשמורה | ק. ביאליק
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מודעת מכירה הד הקריות

גליל מגורים  פרוייקת הבית בשמורה | ק. ביאליק
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שלט גשר צומת הקריו

גליל מגורים  פרוייקת הבית בשמורה | ק. ביאליק
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1. שלט חוצות 2. שלט מכוון 3. גלויה

גליל מגורים  פרוייקת ירוק בגבעה | מעלות



27

4

3. מודעת מכירה ״קול הכפר״, מעלות 

גליל מגורים  פרוייקת ירוק בגבעה | מעלות
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1. מודעת תדמית, הד הקריות

נוף ים  פרוייקת קפלן מול הים | ק. ים
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2. פולדר תדמית  3. עיצוב לוגו פרוייקט  4. עלון מכירה 

נוף ים  פרוייקת קפלן מול הים | ק. ים
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1. פולדר תדמית  2. שלט משרד  3. עיצוב לוגו ו זהות תאגיד

דניאלי בסביבה
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4. עיטוף משאית חברה 

דניאלי בסביבה
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1. פולדר תדמית  2. עלון תדמית  3. עיצוב ביתן לתערוכת RAX גני התערוכה, ת״א

אלקטרו-מתכת
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1. עיצוב ובניית אתר אינטרנט   2. זהות תאגיד  3. עיצוב כרטיסי ביקור

wizbiz
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1. מודעת תדמית כלבו יקנעם  2. ספר מכירות פרוייקט בנגד ארט  3. שלט חוצות, פרדס חנה

בנגד  פרוייקת בנגד ארט | פרדס חנה כרכור
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4. עלון מכירה - פנים   5. עלון מכירה - חוץ  6. עיצוב ובניית אתר אינטרנט

בנגד  פרוייקת בנגד ארט | פרדס חנה כרכור
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1

1. מודעות שיווק נדל״ן גלובס

Aktinium ישראל-רומניה
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21

2. רולאפ  3. מודעת שיווק גלובס 

קארן שיווק ויזמות נדל״ן



תודה על תשומת הלב

אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא ללא רשות בכתב  • | כל הזכויות שמורות לסטודיו אביקו קריאייטיב שופ בלבד   © 2018
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