DESIGN

טליה ברגר-ספיבק עיצוב גרפי  מיתוג  דיגיטל  פרינט
לימודים

עבודה

1996-1998

 Pratt Instituteניו-יורק
תואר שני ( .M.Sבהצטיינות) בעיצוב תקשורת חזותית

1990-1993

ויטל  -המרכז ללימודי עיצוב ,ת”א
עיצוב גרפי  -לימודי תעודה

 - 2007הווה

 TALIA DESIGNעיצוב גרפי ,דיגיטל ופרינט
עיצוב ומיתוג ,פיתוח תדמיות ,עיצוב קטלוגים ,חוברות ,דברי דפוס ,לוגויים ,פוסטרים,
מודעות ,שלטים ,אריזות ,מוצרי פרסום וקד”ם ,דפי נחיתה ,עיצוב לרשתות חברתיות,
עיצוב אתרי אינטרנט  -מקונספט עד ביצוע.
מנחה סדנאות עיצוב ויצירה לבני נוער במסגרת תל״ן בבתי ספר
ולילדים ונוער במסגרת פרטית
מרצה ומנחה תיכוניסטים בעיצוב ויצירה במסגרת עמותת ״ניצוצות״

2010

שנקר בי”ס גבוה להנדסה ועיצוב
מרצה לעיצוב במחלקה לתקשורת חזותית בתחום היצירה,
העיצוב והטיפול בדימויים

2005-2007

ארט דיירקטור ומעצבת בכירה במשרד פרסום “פלד”
מעצבת  ATLו BTL-של כלל תקציבי המשרד ,כולל ליווי הפרוייקטים
מקונספט עד ביצוע.

2004-2005

מקימה ,מנהלת ומעצבת בכירה של מחלקת  BTLבמשרד פרסום “ראובני פרידן”

2000-2004

שירותי פרילנס בעיצוב תקשורת
עיצוב ופיתוח תדמיות ,מוצרי פרסום וקד”ם
בי”ס לאומנות “קמרה אובסקורה”
מרצה לעיצוב במחלקה למדיה דיגיטלית ,בתחומים :מושגי יסוד בעיצוב,
עיצוב במדיות שונות ,סדנאות מתקדמות בעיצוב ,הנחיית סטודנטים
בפרוייקטים מיוחדים ובתחרויות עיצוב.

שונות

2002-2003

סטודיו ריזינגר
שיתוף פעולה עם המעצב-אמן ,חתן פרס ישראל בעיצוב דן ריזינגר ז״ל
הכולל בין השאר :עיצוב פרוייקטים ,קשר עם לקוחות וגופים בארץ ובחו”ל,
הכנת פרזנטציות והרצאות בנושא עיצוב.

2000-2002

ויטל  -המרכז ללימודי עיצוב ,ת”א
מרצה לעיצוב גרפי בתחומים הבאים :עיצוב סדרות מורכבות ,עיצוב במדיות
שונות ,עיצוב תדמיות ,הנחיית סטודנטים בפרוייקט הגמר.

1999-2000

 Pratt Instituteניו-יורק
 ,Visiting Instructorמרצה לתקשורת ויזואלית במחלקה לתואר שני
בעיצוב תקשורת

1996-2000

שירותי פרילנס בעיצוב תקשורת ,ניו יורק
עיצוב ופיתוח תדמיות ,מוצרי פרסום וקידום מכירות ,אריזות ,קטלוגים ועוד
עבור מגוון גופים ולקוחות.

1993-1996

סטודיו “אדן גלעד” ,תל אביב
עיצוב אריזות של מוצרי צריכה ,כולל מוצרי מזון ,אופנה וקוסמטיקה ,עיצוב
ופיתוח תדמיות ומוצרי פרסום.

תערוכות

 Dutchess Community Collegeניו-יורק
תערוכת סטודנטים קבוצתית ,פוקיפסי ,ניו יורק 1998

פרסים

William Longyear Scholarship

פרטים אישיים

תאריך לידה12.10.1969 :
שפות :עברית ,שפת-אם ,אנגלית  -שוטפת ,ספרדית  -טובה מאד
עבודה בתוכנותInDesign, Illustartor, Photoshop, WIX :
מצב אישי :נשואה +2

מלגת הצטיינות לשנה אקדמית  Pratt Institute ,1997-1998ניו-יורק

טליה ברגר-ספיבק
נייד054.4459438 .

taliawebsite@gmail.com
www.taliawebsite.com

