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 מסחרי קורס עיצוב

 

עולם המסחר השתנה ועימו חוקי המשחק, כיום נדרש מכם המעצבים להיות יותר ממוקדים ויצירתיים 

 כדי לתת תוצאות ללקוחות שלכם.

מסחרי מדוייק הוא אחד שנותן ללקוח שלך את עיצוב  –נמדד בתיקצוב לקוח  עיצוב מסחרי לא

 .חרי שלךסהמ האפשרות לייצר מכירות כתוצאה מהעיצוב

  מיצוב רצפת המכירההחנות ,רשת , עיצוב חלון הראווה ו עיצוב פנים

 עיצוב מוכר –ישנו חוק ברור בעולם הקמעונאות 

Cube-online design college  לך את האפשרות ללמוד מקצוע ייחודי אשר שם אותך על  נותנת

 ונותן לך את האפשרות להשיג יותר פרוייקטים ויותר הכנסות לעסק.שיווקית –המפה העיצובית 

מסלול לימודי עיצוב מסחרי נותן לך את המפתח לבנית פורטופוליו עסקי מתקדם בו אתם המעצבים 

 ם את הטון ובעלי רשימת פרוייקטים מסחריים.נותני

חד את תחומים משיקים התורמים ומעצימים הא 3מסלול לימודי עיצוב מסחרי  הינו ניחדיד המשלב 

 השני בתחום העיצוב המסחרי.

 נושאי הלימוד

 עיצוב פנים מסחרי

 עיצוב חלונות ראווה 

 מיצוב חללי מסחר

 

 זה המקום בשבילך - עיצוב המסחרירוצים להשפיע על תחום מרתק בתחום ה

  מסלול לימודים מקצועי אשר נותן לך את הידע והכלים השימושיים ביותר לעצב את עתידך המקצועי

התפתח ועימו הדרישה ההולכת וגוברת לאנשי מקצוע מיומנים בתחום ייחודי  העיצוב המסחרי עולם 

 זה.

 במהלך הקורס תתנסו בעבודות שטח בחנויות אמת ותבנו תיק עבודות תוך כדי תנועה.

הקורס במתכונת אינטרנטית ולימודי שטח, נכיר חומרים שונים,גישות ונפצח את שאלת מיליון הדולר 

 , בנוסף תלמדו שיווק ומכירות חנות רווחית ם איך מעצבי -

  

 

 ראה תוכנית לימודים מצורפת
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 ש"ח  6500 מחיר הקורס : 

 תחומי הלימוד ( 3מעצב מסחרי  ) כולל גיליון המפרט את מה מקבלים: תעודת 

 פוטנציאלייםשמשווק ללקוחות ש"ח (  1500$) בשווי  אתר אינטרנט חינם 

 מקוון הקורס הינו 

כל סטודנט מקבל גישה לאזור הסטודנטים שם יכול לחזור על החומר הנלמד באמצעות סרטונים 

  מוקלטים ושיעורים מוקלטים

 

 

 עיצוב פנים מסחרי

 ושימוש נכון שיווקי בחלל המסחרי ארגונומיה של חללי מסחר -

 ממוקד לקהל נישה כנון חלל מסחרי ככלי שיווקית -

 מערכות מבנה, חללים ייעודיים בחלל מסחרי -

 רישוי עסקים ובטיחות -

 תמחור,תקצובפרוייקט מסחרי  -

 

 

 תכנית לימודים  

 תחומי לימוד 3הקורס מחולק ל

 תחום עיוני בנושא עיצוב חלונות ראווה

 יםתחום עיוני בתחום מיצוב חללים מסחרי

 התנסות מעשית בתחומים אלו במהלך הקורס

 פירוט נושאי לימוד מיצוב חללים מסחריים

 מיצוב חללים מסחריים מושגי יסוד ב         

 היכרות עם כללי היסוד למימוש הרעיון          

 (זרמים וסגנונות בארץ ובחו"ל )סיורי שטח       

 תית ויכולת ביטוי אישית תהליכי תכנון שונים, פיתוח חשיבה יציר         

 פסיכולוגיית הרכישה          

 תכנון רצפת המכירה ומעברי לקוחות         

 תהליכי הפקה ושלבי הביצוע השונים         

 התנסות מעשית בבניית חלל מכירה           

 חלון הראווהקשר פנימי וחיצוני של          

 החנותמיצוב פנים מול       

 התאמת צבעים וחומרים שונים         

 מעשי –בחלון הראווה עיצוב והלבשת בובות          

 בניית מודל, פרספקטיבה ורישום         

 שולחנות כלי ביתמיצוב          
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 השוני והדמיון-מחלקות כלי בית , טקסטיל מיצוב         

  SALE חללי מכירתמיצוב         

 חללי קונספטמיצוב         

 לך הקורס יינתנו הרצאות חברות בתחומי התאורה והצבעבמה

 תחום עיצוב חלונות ראווה 

 בעיצוב חלונות ראווהמושגי יסוד          

 היכרות עם כללי היסוד למימוש הרעיון         

 (זרמים וסגנונות בארץ ובחו"ל )סיורי שטח         

 כולת ביטוי אישיתתהליכי תכנון שונים, פיתוח חשיבה יצירתית וי         

 פסיכולוגיית הרכישה         

 בניית מודל, פרספקטיבה ורישום          

 צבע, חומר וצורה –תכנון החלון          

 הכנת פרוגרמת עיצוב תכנונית לביצוע         

 תהליכי הפקה ושלבי הביצוע השונים         

 שימוש בתאורה טבעית ומלאכותית         

 חלון הראווהר פנימי וחיצוני של קש         

 החנות מיצוב פניםמול          

 הכרת חומרים ואביזרים         

 התאמת צבעים וחומרים         

 סוגי חלונות          

 מעשי – חלון הראווהוהלבשת בובות בעיצוב  -סרטונים מוקלטים בחנות אמת          

 וחלונות קונספט SALE חלון         

 ש"ח  3250אתר אינטרנט חינם בשווי  -נרשם מקבל במתנה  כל -

         "תשיווק ויחצנו 
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