נעים להכיר :קצת עלינו ודוגמאות לפרויקטים
אנחנו בוטיק להקמת אתרים ,שהוקם בשנת  2009על ידי אטי הדר ורון הנטמן ,לאחר למעלה מעשור של תפקידים
בכירים בחברות האינטרנט הגדולות בארץ (שידורי קשת ,וואלה! ,NRG ,תפוז ועוד) ועם ניסיון של מאות פרויקטים
בתחום הדיגיטלי .מתמחים בפלטפורמת  WordPressבכל רמות המורכבות.
מלווים אישית לקוחות מכל התחומים באפיון והקמה של אתרי תדמית ושירותים ,אתרי פורטפוליו ומסחר וכן אתרי
תוכן ,קורסים ,אינדקס ,קטלוג ,מגזינים ובלוגים .הליווי שלנו מתחיל בשלב האפיון והעיצוב ,נמשך בפיתוח ברמה
הגבוהה ביותר ושירות שוטף של תחזוקה ,ייעוץ ופיתוחים לאורך זמן.
מביאים איתנו ידע מקצועי וחדשנות בכל הנוגע לעיצוב ,טכנולוגיה ,חוויית משתמש ,ניהול תוכן וקידום אתרים.
האתרים שאנחנו בונים הם רספונסיביים ,כתובים בקוד נקי ובהתאם לצורך מותאמים לחוק הנגישות ולתקנות
בינ"ל ,לשפות מגוונות ומתממשקים למערכות ארגוניות ושיווקיות שונות.
למעצבים אנחנו מציעים שירות מיוחד של פתרונות פיתוח  Pixel Perfectכולל ייעוץ בתחום ה  UXותחזוקת אתר.

כמה מהפרויקטים שאפיינו ופיתחנו בשנים האחרונות:
סטרטאפים ,טכנולוגיה ,בתי השקעות:
o
o

o
o
o
o

o
o

אתר תדמיתי כולל בלוג ומאגר מידע לסטרטאפ /https://snyk.io snyk
אתר תדמית ,מרכז ידע וקטלוג דיגיטלי לחברת השתלים הבינלאומית http://www.ab-dent.com
אתר תדמית ותוכן לחברת /https://www.sagemarketing.io sage marketing
אינדקס מבוסס מפה ,עבור שירות חיפוש חברות  HRבארה"ב /https://www.recruiterslineup.com
אתר תדמיתי ומאגר מידע לאלרון השקעות elron.com
אתר לחברת סטרטאפ בריטית בתחום משאבי האנוש והביטוח/http://www.hibob.com :
אתר לקרן השקעות בעיצוב ייחודי rdseed.com
אתר תדמית מעוצב ,משולב בלוג וניוזלטר לסטארט אפ בתחום הסייבר fortscale.com

בלוגים ואתרי תוכן:
 oבלוג לחברת /http://blog.yes.co.il yes
 oמגזין אוכל מקוון /http://www.rex.co.il
 oאתר תוכן בינ"ל בתחום הבידור https://www.hashtagchatter.com/

 oבלוג עסקי -מודלים להצלחה https://www.successmodels.co.il
 oאתר הבלוגריסטית -בלוג ,אתר תוכן ומכירה של קורסים והרצאות /http://www.blogeristit.com

קטלוגים:
o

קטלוג של אלפי פריטים לחברת שתלים בינ"ל https://www.ab-dent.com/products-catalog/implants/

 oאתר לחברת מיה פודס  -קטלוג מוצרים ,אינדקס מתכונים/http://www.maya-foods.com .
 oאתר קטלוגי עם מגזין לחברת http://www.myko.co.il myko

אתרי תדמית ופורטפוליו:
o
o
o
o
o
 oאתר פורטפוליו למשרד אדריכלים קרני פורה http://www.pyk-arch.com

אתר פורטפוליו ובלוג לסטודיו לעיצוב /http://www.anz.co.il
אתר פורטפוליו לחברת בניה ,יזמות ואדריכלות http://www.asaflupo.co.il
אתר למשרד האדריכלים המוביל "קימל אשכולות" /http://www.kimmel.co.il
אתר למשרד עורכי דין דן בר-אל /http://www.danbarel.co.il
אתר פורטפוליו לאדריכל ארז סגלוביץ' /http://www.arch-es.com

אתרי מכירה וקורסים:
 oבלוג וידיאו  +מערכת דפי נחיתה ייעודית +אתר קורסים http://www.lironmor.com
 oאתר מכירת קורסים מבית " "eteacherללימוד אנגלית מקוון http://www.highwaytoenglish.com

 oאתר תוכן כולל בלוגים מסוגים שונים (תוכן פתוח וקטלוג בתשלום) iamtotally.com

דפי נחיתה/מכירה:
 oמערכת דפי מכירה לקורסים דיגיטליים https://www.lironmor.com/courses/ipf
 oדף נחיתה לקמפיין מכירות סטודיו לעיצוב /https://www.anz.co.il/lp

אינדקסים ומאגרי ידע עבור ארגונים בשדה החברתי/ציבורי:
 oמאגר תכניות מבוסס מפה עם מנגנון נתונים אינפוגרפיקות דינאמי
https://www.5p2.org.il/program-page/
 oסקר אמנות הקיר בישראל  /http://www.wallart.org.ilארכיון דיגיטלי עם מערך הרשאות מותאם
 oפרויקט רב ערוצי עבור משרד הכלכלה /http://www.mtlm.org.il
 oאתר תוכן ותדמית לעמותת "שחרית" /http://www.shaharit.org.il

 oניהול הדיגיטל במיזם משרד רוה"מ ,כולל אפיון וניהול האתר ונכסי דיגיטל israelalbum.org.il

בין לקוחותינו הוותיקים והעכשוויים:
 ,yesעיריית תל-אביב יפו ,HYPE sports innovation ,Verint ,משרד הפנים ,משרד הכלכלה ,עת הדעת,Get ,
א .לופו ,ELRON ,מכון  ,ABdental ,bob, snyk ,ERIיונית צוק הבלוגריסטית ,MAYA FOODS ,איגוד השחמט
הישראלי ,איגוד המכביה ,עמותת שחרית ,Era Capital ,Hexadite, Maagan, Payoneer ,ארגון שיתופים,
 ,Eteacherעמותת ניצוצות ,קבוצת שלו ,משרד עו"ד בר אל ,דשנית ,PlainID ,כלכליסט ,hashtagtime ,יד יצחק
בן צבי ועוד רבים וטובים...
נשמח לעבוד גם איתכם!

