
צור קשר
אני אוהבת את שלב המחקר, את התהליך, עוברת על כל האפשרויות 

על מנת להגיע לתוצאה הנכונה ביותר, שמה דגש על פרטים ועל 
השגת תוצאה מושלמת. אני מאמינה שעיצוב טוב צריך להיות מזוכך 

להראות את המינימום להשפיע במקסימום.

perach.rf@gmail.com
0544.790848
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פרח יוסף

ניסיון תעסוקתי
 2015-2021 | Digital Marketing Designer at Seacret

  2010-2013 | Packages & product designer at Laline

 MLM סיקרט -מותג ים המלח הנמכר בעולם בשיטת
(אירופה, ארה�ב, אוסטרליה, קוריאה, תאילנד) 

 עבודה מול מנהלת הדיגיטל |  

• עיצוב חומרים שיווקיים לאתר האיקומרס של החברה: 
ניוזלטרים, באנרים, פופאפים, דפי נחיתה. תוך מתן מענה ישיר 

לדרישות המארקטינג של המדינות השונות.
• אתר Seacret Reviews עיצוב ואיפיון האתר-עבודה עם מפתח.

• עיצוב מחדש לאתר התוכן DEADSEA.COM אתר החושף את 
העולם לסגולותיו של ים המלח, עיצוב מפה של ים המלח. 
• אתר תוכן ל FERMENT21 רכיב בפיתוח בלעדי של החברה
• חנות AMAZON luxury beauty  עיצוב ותכנון עמוד הבית, 

+A עמודי
עבודה מול מחלקת פיתוח מוצר | 

• עיצוב מצגות - סיכומים שנתיים וראיה לעתיד עבור לקוחות 
  פוטנציאליים קוריאה בפרט

• עיצוב מוצרים ואריזות  כולל הכנה לדפוס  (החלפת מנהלת 
המחלקת בחופשת הלידה)

 2013-2015 | Freelance Designer
• מתן שירותי עיצוב רב תחומיים ללקוחות בינהם:

  LALINE | GOLF & CO | GENESIS | 360UP | GREEN-SMOKE 
     NCK | ARTURA | AIRTWOS 

• מיתוג עבור לקוחות פרטיים בינהם: 
OT פוקר | התפתחותי KK | שטרן משכנתאות | קפה קטן  

• עיצוב מוצרי טיפוח, אביזרים ומוצרי טקסטיל
   סדרות קבועות וסדרות LIMITED EDITION לחגים.

• עיצוב מחדש לכל מארזי ללין ע"פ המיתוג החדש .
• עבודה ישירה מול יצרנים בעולם, סין, הודו ,איטליה.

• עיצוב מצגות לצורך הצגת מוצרים בפיתוח לזכיינים מחו“ל.

השכלה

קורס עיצוב בסביבה דיגיטלית
    2019 | Create

איפיון ממשק וחווית משתמש
     2014 | Netcraft

 פוטושופ אילוסטרייטור אינדיזיין
 2012 | Mentor

B.Desתואר ראשון            , עיצוב תעשייתי
   2004-2008 | Shenkar

perachui.com


