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מכללת אסכולה, לימודי עיצוב תקשורת חזותית\עיצוב אינטראקטיבי

בלושטיין ניר
UI/UXמעצב

עיצוב אפליקציות מובייל לרשתות חברתיות בתחום הספורט
הובלת הקו העיצובי תוך דגש על צרכי הלקוח ולקיחת חלק בתהליך קבלת 

ההחלטות
עבודה בצמוד למנכ"ל החברה ולצוות הפיתוח

UI/UX Mobile מעצב - "Mobile Technology"

עיצוב אתרי מסחר, ממשקי מערכות מסחר, דפי נחיתה ובאנרים
ניהול צוות קריאייטיב

 "RBOptions" - אופציות בינאריות ופורקס - מנהל קריאייטיב  

עיצוב אתרי אינטרנט ודפי נחיתה במסחר אונליין, בצמוד למנכ"ל החברה
ניהול צוות קריאייטיב

 "Webfore" - מסחר אונליין - מנהל קריאייטיב 

אחריות על עדכון ועיצוב אתרי החברה, עבודה בצמוד למנכ"ל החברה
עיצוב קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה ובאנרים למשיכת שחקנים פוטנציאלים 

למשחק

 "RummyRoyal" - משחקי רמי ברשת - מעצב בכיר

עיצוב אתרי אינטרנט, דפי נחיתה, קמפיינים, ברושורים, באנרים ודפוס
ניהול צוות מקצועי גדול הכולל מתכנתים, מעצבים, עורכי תוכן וביצועיסטים 

בארץ ובחו"ל
עבודה מול מנהלי אתרי החברה בארץ ובחו"ל

"EmpireOnline" - מנהל קריאייטיב 

עיצוב קמפיינים פרסומיים עבור חברות גדולות כגון: פלאפון, בנק הפועלים, 
אילנות דיסקונט, מזרחי טפחות

הובלת התהליך העיצובי החל משלב קבלת הפרינט ועד להפיכתו לחומר 
פרסומי חי ברשת האינטרנט

עבודה בשיתוף מלא עם צוות המעצבים, תקציבאיות ומנהלי מותג
עבודה על פי השפה הגרפית של המותגים השונים

"Euro Tel-Aviv - Zarfati-Sternschuss-Zamir" - מעצב בכיר

עיצוב קמפיינים אינטרנטיים פרסומיים, אתרים, באנרים ודפי נחיתה 
אחריות על התהליך העיצובי החל משלב החשיבה והרעיון ועד לעיצוב הסופי

ניהול צוות מעצבים

"Oak Interactive" - מנהל סטודיו

עיצוב ותכנון אתרי אינטרנט, דפי נחיתה ובאנרים במדיות הגדולות במשק 
Ynet, MSN, Walla, Nana לרבות

"NetSpirit Interactive" - מעצב אינטראקטיב



2000 - 2001
 HTML, לימודי עיצוב לרשת הדיגיטאלית, העברת שעורים אישיים בנושאים

Flash, Photoshop, Dreamweaver

"מכללת אחד לאחד" - מדריך

שירותי פרילנס
החל מ - 2008

כלי עבודה
אדובי

אתרים ומסחר

כלים שיתופיים

במקביל לעבודתי בחברות, אני מספק שירותי עיצוב כפרילנס במשרדי הלקוח
Playtika, SkyVision, Ikea, Tech Financials, Tradesmarter :לקוחות מובילים

 BioRad, Infiaps, Heshemoto, Minovus, Netbouster, The Lotter
 Sapiens
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