עיצוב ,תכנון ,הדמיות והוצאת מפרטי ייצור
”מכונת זמן“ עבור סדרת הנוער ”פוראבר“ ששודרה בHOT -
בינוי וייצור:ברק ציפורי

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

סדרת הדמיות עבור כפר התיירים אירויזיון  2019ת“א

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

.סדרת הדמיות לסט צילום עבור פרסומת לביטוח ישיר
הוצאת מפרטי ייצור לבניית הסט
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Tell: 050-5949745
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Web: www.design-blended.com

ʵʲ

ʤʹʢʤʤʡʥʢʯʡʬʸʥʠʺʥʠʱʴʥʷ

ʤʬʣʢʤʤʠʸ

ʤʡʩʹʩʤʡʥʢʯʡʬʤʲʩʡʶ

Email: yafit27@gmail.com

 פוסט וטלויזיה, אירועים, ביתנים, תערוכות, מוצרים, לפרויקטים אדריכליים: נותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץBLENDED סטודיו
.CNC הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה
. רב תחומית, מעצבת תעשייתית, מנוהל על ידי יפית לויBLENDED סטודיו

סדרת הדמיות  +ארט ל 4-סטים שונים עבור פרסומת לבנק הפועלים.
הוצאת מפרטי ייצור למטבח ולחדר ילדים

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

סדרת הדמיות עבור אירוע דרך עולי הרגל עיר דויד בבריכת השילוח.

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

הדמיות ותכנון חלל רעיוני עבור שבוע החלל הישראלי
בוצע עבור חברת ינוקא
הפרוייקט כלל סרטון מונפש

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

סדרת הדמיות +עיצוב עבור שיווק ומכירת פנטהאוס

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

סדרת הדמיות לבית פרטי באילת.

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

דוגמאות להדמיות עבור ביתנים לעיריית ת"א וחברת Michigan israel

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

דוגמאות להדמיות עבור ביתנים לקופ“ח כללית וחברת my heritage

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

דוגמאות לשרטוטים ומפרטי ייצור
בוצע עבור מיננה בע“מ  -כל הזכויות שמורות

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

סדרת הדמיות ל 20-מתקני תצוגה אשר התלוו לשרטוטי ייצור כמו בדף הקודם
בוצע עבור מיננה בע“מ  -כל הזכויות שמורות

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

דוגמאות לשרטוטים ומפרטי ייצור
בוצע עבור תא עיצוב בע“מ  -כל הזכויות שמורות

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

דוגמאות לשרטוטים ומפרטי ייצור
בוצע עבור תא עיצוב בע“מ  -כל הזכויות שמורות

Email: yafit27@gmail.com

Tell: 050-5949745

Web: www.design-blended.com

סטודיו  BLENDEDנותן שירותים בתחום ההדמיות הפנים והחוץ :לפרויקטים אדריכליים ,מוצרים ,תערוכות ,ביתנים ,אירועים ,פוסט וטלויזיה
הסטודיו מתמחה בהכנת קבצי תלת מימד לדפוס תלת מימדי וכן הכנת קבצי חיתוך לתעשיית הלייזר וה .CNC
סטודיו  BLENDEDמנוהל על ידי יפית לוי ,מעצבת תעשייתית ,רב תחומית.

