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.Netcraft Academy ,2016 <  קורס אפיון ממשקים וחווית משתמש

2009 < לימודי תואר ראשון B.A בתקשורת, באוניברסיטה הפתוחה. 
מצטיינת דיקן.

2008 < בוגרת עיצוב גרפי ועיצוב אתרים, מכללת EPS תל אביב.

2007 < קורס פוטושופ, ג'ון ברייס.

2004 < קורס תיאטרון ומשחק, ביה"ס למשחק יורם לוינשטיין.

2000 < בגרות מלאה. תיכון לאמנויות יגאל אלון, נצרת עילית.
סיום בהצטיינות.

השכלה

sigalia-studio.com  '2014 ואילך <  פרילאנסרית, סטודיו 'סיגליה
בעלת סטודיו עצמאי, מציעה מכלול שירותים ופתרונות בתחום העיצוב 
עיצוב  מורכבות,  להפקות  בעיצוב  מתמחה  ודיגיטל.  לפרינט  הגרפי 

מרקטינג ומרקום למותגים בינלאומיים, עיצוב מצגות ועוד. 

'Comfort Systems (2007) Ltd' בכירה,  מעצבת    >  2011-2014
מעצבת בכירה בסטודיו in house בחברת Comfort Systems, זכיינית 

סימונס ישראל, סילי ישראל ובעלת רשת חנויות נייט סליפ. 
אחריות כוללת, מרמת גיבוש קונספט ועד לירידה לדפוס / עלייה לאוויר. 
הובלת תהליכים: עיצוב גרפי של חומרים שיווקיים ופרסומיים למותגים, 

מדיה חברתית ואון-ליין, חנויות הרשת, ירידי מכירות ועוד.

2010-2011 <  מעצבת הבית בחברת ההפקות 'ארנון פז'
ועד  הקונספט  גיבוש  משלב  הגרפי,  העיצוב  תחום  על  כוללת  אחריות 
לירידה לדפוס: כנסים מקצועיים, תערוכות שיווקיות, אירועי חברה ומגוון 

הפקות מורכבות.

2008-2010 <  מעצבת ומנהלת סטודיו בחברת 'מדי-ידע'
אחריות כוללת על תחום העיצוב הגרפי ועל ניהול פרילאנסרים. 

עיצוב מצגות וחומרים שיוקיים שונים בתחום הפארמה.

2007-2008 <  תקציבאית אינטראקטיב באתר 'יד2'
הפקה וניהול קמפיינים לאון לייין.

2005-2007 <  מפיקה ומנהלת צוות וידאו בחברת 'לוגיה'
הפקה וניהול תכני וידאו לסלולר. ניהול צוות עורכי הוידאו ומזיני התוכן.

2002-2005 <  רכש פנים ארגוני בחברת 'אמדוקס'
focal point בתחום דרישות רכש SW&HW לכלל עובדי החברה.

ניסיון מקצועי

שירות צבאי
שירות צבאי מלא בחה"א, בלשכת מפקד טייסת קרב.

תוכנות
Adobe Ps
Adobe Ai
Adobe  Id

Microsoft power point-שליטה גבוהה ב

שפות
עברית שפת אם

אנגלית רמה גבוהה
ספרדית בסיסית

קצת עלי
בעלת ניסיון רב בעיצוב גרפי, ייעוץ גרפי והובלת תהליכים. 
עוסקת בעיצוב גרפי לכל מטרה: עיצוב גרפי לפרינט ודיגיטל, 

עיצוב שיווקי, גיבוש שפה ועיצוב כפוף מיתוג.
מתמחה בעיצוב גרפי לכנסים, תערוכות והפקות מורכבות.

מנוסה בעבודת צוות, בהובלת צוות ובעבודה עצמאית.
אוטודידקטית, אחראית, מאורגנת ואסרטיבית.

בעלת אוריינטציה שיווקית וטכנולוגית.
והכי חשוב - חיוך על הבוקר ואנושיות מעל לכל.
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סיגליה - סטודיו לעיצוב גרפי

כפר סבא, ישראל

sigalia.bernat@gmail.com
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