
תחומי המומחיות∫
Æזכויות יוצרים בתחומי עיצוב •

Æהפרות מדגם •
Æהעתקת קניין רוחני בעיצוב •

Æגניבת עין באריזות קמעונאיות •
Æפערים באיכות העיצוב בין הזמנה לאספקה •

Æחילוקי דעות על קונספט עיצובי •
Æהפרות מדגם •

Æ השפעת תקשורת חזותית על דימוי •
Æהערכת איכות בתחומי העיצוב •

Æ השפעת דימוי על פגיעה במוניטין •
Æגניבת עין באריזות קמעונאיות •

Æהערכת פרסום חזותי פוגעני •
Æעיצוב הפוגע בתדמית ובמוניטין •

• תחום האריזות
Æעולם הדפוס ≠ הדפסה וגימורים •

חוות דעת לדוגמה∫
Æחוות דעת על מידגם שלא היה ראוי להירשם והשוואה בין המוצר הקיים למוצר המדגם

Æניתוח דימויים חזותיים על איש ציבור ופגיעה במוניטין לצורך תביעת לשון הרע
Æגניבת עין באריזה על שימוש מטעה בשם ובדימוי במשקאות אנרגיה

Æשימוש בשם מותג דומה לקיים ובאספקטים חזותיים העלולים להטעות את הלקוחות ועוד

פדי מרגי
מומחה לאסטרטגיה שיווקית¨ מיתוג ועיצוב

חוות דעת מומחה לבית משפט בתחומי העיצוב¨ מיתוג¨ זהות תאגידית¨ תדמית¨ אסטרטגיה 
ושיווקÆ לסוגיות העוסקות באספקטים עיצוביים בקניין רוחני¨ לשון הרע¨ גניבת עין ופגיעה 

Æרשום במאגר המומחים של בתי המשפט Æבמוניטין
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פרסים∫
.German Design Awards זוכה במדליית זהב בפרס  ≤∞±∂

Æזוכה תמיכת הקרן לתרבות של מפעל הפיס   ≤∞±¥
זכיה על ידי REBRAND 100® Global Awards Winners על תהליך המיתוג   ≤∞±≥

Æל¢הנקל סוד¢ כאחד ממאה תהליכי המיתוג מחדש המוערכים בעולם             
Æזכיה במקום השלישי תחרות עיצוב שטרות בנק ישראל   ≤∞±±

Æזכיה במדליית כסף מהביאנלה הויראלית בפראג  ≤∞∞∑
Æזכיה בכוכב הכסף עבור עיצוב אריזה של מכון האריזה   ≤∞∞∂

Æזכיה בנוצת הזהב¨ פרס אקו¢ם לעידוד יצירה  ≤∞∞±
 Æתחרות עיצוב כרטיסי חיש גד של מפעל הפיס  ≤∞∞∞

Æזכיה במקום הראשון והשני בשתי קטגוריות              
Æזכיה במקום ראשון¨ פרס קבוצתי Æתחרות טויוטה לעיצוב מכונית לחג הפורים  ±ππ∂

פדי מרגי
מומחה לאסטרטגיה שיווקית¨ מיתוג ועיצוב

  ∞µ¥≠µ≥¥±≥¥±Peddy@talkingbrands.co.il

 Polytechnic התמחות ביזמות מאוניברסיטת ¨MSM בעל תואר שני במנהל עסקים ÆB.Sc.T.E בוגר הפקולטה לעיצוב המכון האקדמי טכנולוגי חולון
 Æמגשר מוסמך אוניברסיטת תל אביב .University of New York

 ÆH.I.T מרצה בכיר לעיצוב ומיתוג בפקולטה לעיצוב במכון האקדמי טכנולוגי חולון
.Talking Brands מייסד ובעלים של חברת המיתוג והאסטרטגיה

ניסיון מקצועי∫
בעל ניסיון של ∞≥ שנה במגוון מאוד רחב של אספקטים בתקשורת חזותית הכוללים∫ מיתוג¨ זהות תאגידית¨ פרסום¨ עיצוב גרפי ומוצרי תקשורת חזותיתÆ בעלים 
ורעיונות במתן פתרונות  וזהות של ארגונים¨ חברות¨ מוצרים¨ אנשים  ≠ פירמה העוסקת בבניית אסטרטגיה¨ מיתוג   Talking Brands ומנהל של המותג 

Æחזותיים כוללים

בין לקוחותי∫ מפעל הפיס¨ סופר≠פארם¨ 3M¨ לאומי קארד¨ IWI ¨Camero¨ SK©סמי קצב®¨ הנקל סוד¨ לייף סטייל¨ מטרופולין תחבורה ציבורית¨  איתוראן¨ 
נווה פארמה¨ חוות רום¨ מכון וייצמן¨ תעבורה¨ סנטרל פארק¨ מדינת ישראל ≠ משרד האוצר¨ קייטרינג מעשייה¨  אינטיליטק¨ פלאס ונצ‘רס¨ חממה טכנולוגית 
אקספלור¨ זיה ולנטינה¨ מאן נכסים¨ נון אסתטיקס¨ גאיה≠שיווק תוצרת חקלאית בעולם¨ טוף מרום גולן¨ מגמה קרן הון סיכון¨ קונקט אייטי ≠ מערכות מידע¨ 

Æאימאג‘ בנק¨ דורין פרנקפורט¨ עיריית תל אביב ועוד

רקע בינלאומי∫  
נמנה בין שורה של מעצבים בין≠לאומיים בתחום המיתוג והאריזה¨ מציג תערוכה בשם "Wheat is Wheat is Wheat" אשר זכתה בפרסים בין≠לאומיים 
וסיקור נרחב בכלי התקשורת העולמיים¨ ביניהם ÆFox News, Vogue, Life Magazine התערוכה מוצגת ברחבי העולם¨ כאשר עד היום הוצגה במוזיאון 

 Æבפביליון הישראלי באקספו במילאנו¨  בהונג≠קונג ובסין ¨Museum of Craft and Design העיצוב בסן פרנסיסקו

ניסיוני המקצועי כשופט מומחה∫
 Æשופט בין≠לאומי בתחרות עיצוב ומיתוג בפולין¨ כיהן כנשיא חבר השופטים בתחרות   ≤∞±∂

Æשופט בצוות של שלושה שופטים לבחירת עיצוב פסל לפרס לנדא ו≠מפעל הפיס  ≤∞±µ
  Æשופט בתחרות כוכב ישראל לעיצוב אריזה  ≤∞±¥
Æשופט בתחרות כוכב ישראל לעיצוב אריזה   ≤∞±≥

Æשופט בתחרות עיצוב כרטיסי כרטיסי החיש גד של מפעל הפיס  ≤∞±≤
 Æשופט בתחרות בחירת עיצוב לסימניה לפרס ספיר  ≤∞±±


