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*נעים מאד!
עיצוב מארז לכרטיסי ביקור
נייר צבעוני חיתוך שטאנץ.

"מה שרואים מכאן לא רואים משם"...

השאירו רושם על מי שאתם פוגשים!
בעזרת כרטיס ביקור מושך את העין, או קופסא מפתיעה

שתפתחו אותה לנגד עיני הלקוח הפוטנציאלי.





*זה הסטייל שלי!
סדרת כרטיסי ביקור מיוחדים לסטייליסטיות,

חיתוך שטאנץ, אטב משרדי שהפך לקולב.

השאירו רושם על מי שאתם פוגשים!
בעזרת כרטיס ביקור "קצת אחר"...

תנו ערך מוסף למי שבידיו השארתם את הכרטיס.
כדי שימור אותו ולא יגיע לפח...





*ש..ש..ש...לא להפריע!

כרטיס ביקור עם גומיה
שאפשר לתלות גם על הדלת...

הומור.טיזינג.צחוק.חיוך.
אם אפשר למה לא? 

מחזק אותך בתודעה של המקבל.





*הילד הזה הוא אני!

סדרת כרטיסי ביקור עם טבעת
מתאים לתלייה על צרור המפתחות...

טיפים ייחודיים להורים מסיגל סיגליס מומחית להעצמת ילדים.
תנו ללקוח שלכם ידע. טיפים. ערך רב. והוא יחזור שוב ושוב.

סריקת הקוד תעביר את ההורה לסדרת סרטונים עם ערך נוסף.





*דקה של בחירה!

מגנט מעוצב וממותג 
עבור חנה לקס "טבעי לך"

מאמנת לכושר ותזונה נכונה.

היכולת לקחת "מתודה" עיונית, שעד כה הועברה על ידי 
חנה בתהליך אימון אישי, במילים ובשרטוטים על מפית 

בבית הקפה...ולהמיר אותה למוצר שימושי, מעוצב, שיישאר 
בתודעת המשתמשת בו.





*את הכי יפה! )וגם אתה...(

כרטיס ביקור נפתח עם "מראה"
"הפתעה מחכה לך כאן"... 

את הכרטיס הזה שעוצב עבור חני קוסמטיקס
אף לקוחה לא תזרוק "לערימה" 

או במקרה הפחות מעודד לפח האשפה,
אפשר להעביר מסר/ערך וגם להעלות חיוך.

ולהשאר לתמיד בתודעה של הלקוח!





*סימן שהגעת למקום הנכון!

סימניות מגנט במגוון עיצובים.
מסמנים.ממגנטים.מתמקדים.

לפעמים נדרשת תשומת לב קטנה פשוטה וקולעת.
להעביר מסר ממוקד, איחול או ברכה מהלב.





*זה השולחן שלי!

מתקן מפח מגולוון צבוע.
עם חריטה בחיתוך לייזר.

פונקציונאליות זה שם המשחק!
מוצר אחד עם מספר שימושים.

מקום לעט. פתקיות לתזכורות, מקום לכרטיסי הביקור שלך.





*הום סוויט הום!

מתקן מעץ לשולחן במשרד.
מקום לעטים/עפרונות/מהדקים/פתקיות

מוצר שמטרתו להעביר מסר של יציבות, בטחון, 
פרקטיות, חשוב שכלקוח שלנו תרגיש בבית!





*שנה טובה גם לך!

מתקן מפוליאתילן מוקצף מצולב
שמיוצר על ידי "פלציב"

עיצוב דו מימד שהופך לתלת מימד.

משחקים משחקים!
מוצר שמגיע שטוח והלקוח מרכיב אותו והופך אותו

למוצר תלת מימדי שימושי לשולחן העבודה.





*נראה אותך פותח אותי!

קופסת קרטון סגורה באזיקון,
ובפנים פרוספקט אקורדיאון שמנתר החוצה 

עם הפתיחה...

מתנה שיווקית עם טיזינג, מעבירה מסר,
מלאה באינפורמציה, מניעה לפעולה !





*הקפה עליי!

סט תחתיות לקפה מעוצבות
בתוך קופסת פח מהודרת.

מתנה מהודרת, שניתן להעביר באמצעותה מסרים שונים
בהתאמה אישית. 

מיתוג לפי שמות פרטיים של הלקוחות/עובדים...





*מוציאים אותך מהמסגרת!

סט מסגרות לתמונות ממגנט במיוחד!
חיתוך שטאנץ, ועיצוב אישי.

מוצר פרסומי/שיווקי מדליק,
שניתן לעצב ולמתג ולהעביר מסר קצר וקולע.





*יש לך קלף חזק!

מארזים מהודרים למשחקי קלפים במגוון נושאים.

שחקו אותה בלהעביר ידע שלכם, מסרים שלכם, ערכים, אהבה,
בצורה משחקית איכותית ומעניינת.

רביעיות, ספר מתכונים, קלפי העצמה. וכו'...





*זה מדליק אותי!

ערכת מגנט לכבוד חג החנוכה.
ברכות החג. נר. גפרורים. ומשחק חידות גפרורים.

אין כמו להעביר מסר בעזרת מוצר שהוא גם משחק.
אנשים אוהבים לשחק. משחק משחרר חסמים.

אפשר להעביר מסרים רבים דרך ערכות משחק.  





*התמונה הכי יפה שלך!

סט מסגרות לתמונה הכי יפה שלך!
חיתוך שטאנץ על פי הזמנה בעיצוב מותאם אישית.

דוגמא להתאמת מסרים מתוך הכנס של רוזין רוזנבלום,
WANTED - להיות עסק מבוקש מאד!
יצירת מוצר ששירת את מטרות הכנס,

תזכורת לבעלי העסקים לראות את עצמם: "עסק מבוקש מאד"!





*זה הסוד שלי!

מגנט "הסוד" - אנחנו יוצרים את מציאות חיינו!

"הסוד" היא דרך חיים למיגנוט ויצירת מציאות בה אנו חושקים,
אין כמו מגנט על המקרר שיזכיר לנו כל יום,

במה אנחנו בוחרים למגנט לתוך חיינו...





*דברים שצריך לזכור!

מגנט עם פתקיות ממו צהובות דביקות
למקרר, ללוח המשרדי.

הדברים הקטנים האלה שממש כדאי לזכור...
לחייך, לשמוח, לאהוב, לעשות משהו טוב...

רק תגידו מה אתם רוצים ונתאים את העיצוב בשבילכם!





*אנחנו טוענים ש...

בטריית הטענה לסמארטפון, בקופסת פח.

לקחת גאדג'ט הכי רגיל שיש... ולהוסיף לו משפט אחד,
שיגרום לחיוך ולהבנה שהושקעה פה חשיבה,

ולא רק המוצר חשוב אלא גם המסר.





*ארץ זית שמן!

מארז קרטון  "חלת דבש" 
מודולרי לפחיות שמן זית ממותגות!

למה לזרוק לפח את המארז אם אפשר למצוא לו שימוש נוסף?
מארז שהופך לאחר השימוש או לקופסת אחסון במשרד,

או לתמונה תלת מימדית על הקיר...



noa@noanekuda.com 052-8887417
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