
מה זה מיתוג?

מיתוג זה לא רק לוגו, זו לא רק פלטת הצבעים של המותג וזה לא רק העיצוב, מיתוג הוא הרבה מעבר לכל אלה. מיתוג איכותי ומוצלח 

צריך להיות בראש ובראשונה מבוסס על מערך הערכים שאתם רוצים שיהיו מזוהים עם העסק שלכם.

המיתוג למעשה מאגד את התפיסות, הרגשות, החוויות והציפיות שאתם רוצים שהלקוח הפוטנציאלי שלכם יחווה כשהוא פוגש במוצר 

שלכם }בין אם מדובר במוצר מוחשי או שירות{.

המיתוג. מתהליך  שמתקבלים  התוצרים  רק  למעשה  הם  האחרים,  הויזואלים  והמאפיינים  הצבעוניות  הלוגו,   – העיצובי  הפן   כל 

על מנת שעסק, גדול או קטן ככל שיהיה, יהיה מצליח, הוא צריך להיות מבוסס על מיתוג אחיד וייחודי שמבוסס על ערכי המותג ובא 

לידי ביטוי במראה ובאווירה שהוא משדר. 

שלב ראשון – מהם ערכי המותג ומיהו הלקוח האידיאלי
הצעד הראשון במיתוג נכון הוא להתחיל עם אסטרטגיית המותג, כלומר לבדוק מהם הערכים עליהם המותג יתבסס

ומיהם הלקוחות האידאליים שלו.

ישנן מספר דרכים לגלות מהם הערכים שיזהו המותג שלך :

 1. שאלו את עצמכם שאלות שיגרמו לך לחפור עמוק ללב העסק שלכם ויאפשרו לכם באמת להבין את הערכים

שעומדים בבסיס העסק שלך.

2. דמיינו את העסק שלכם כמקום מוחשי – איך תרצו שירגיש מישהו שנכנס למקום הזה? מה הוא יראה? רשמו את כל הדברים 

שעלו מתוך התרגיל הזה כי בבסיסם נמצאים הערכים שאתם רוצים להנחיל במותג שלך.

 3. דמיינו את העסק שלך כאדם – מה הסגנון שלו? מה טון הדיבור שלו?

איזה תכונות הכי בולטות בו? מה הם הערכים שלו?

 4. רשימת אסוציאציות – רשמו על דף את כל המילים שעולות לכם לראש כאתם חושבים על העסק שלך.

לא כל המילים יתאימו לקטגוריה מסויימת, אבל בסוף התהליך תוכלו לבחור את אלו שהכי משקפות את המותג שלכם.

החלק הבא הוא להגדיר את ה״פרסונה״ או האישיות של הלקוח האידאלי שלכם בעזרת קריטריונים מסוימים.

הגדרה זו מתארת את קהל היעד של העסק. חשוב לזכור שמיתוג העסק הוא עבור קהל היעד ולא עבור עצמכם, ולכן אתם צריכים 

לחשוב מנקודת מבטו של הלקוח.

שלב שני – בניית לוח השראה
אחרי שהחלטתם מה יעמוד בבסיסו של המותג שלכם הגיע הזמן להיות יצירתיים!

הדבר שהכי חשוב לעשות לפני שמתחילים לעצב חומרים ויזואלים לעסק }לוגו, למשל{ הוא לגבש לוח השראה מלוכד, שיעזור 

לכם להבין את האווירה והסגנון של משהו שבעצם עדיין לא קיים. לוח ההשראה הזה הוא למעשה אוסף של תמונות שמעבירות 

את הסגנון והאווירה שתרצו להקנות למותג שלכם.

פינטרסט הוא כלי מדהים לקבלת השראה ולכן הוא ישמש אתכם המון בבניית הצד הויזואלי של המותג שלכם.

מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לפתוח לוח סודי בפינטרסט ו״לנעוץ״ אליו בערך 30 אימג׳ים שאתם נמשכים אליהם ושיכולים 

להוות השראה לקהל היעד שלכם. כדאי לבחור תמונות מנישות שונות, גם אם הן לא מתקשרות באופן ישיר לעסק שלכם

}כמו נופים, עיצוב הבית, איפור, משפטי השראה, אוכל{, וגם שילובי צבעים, פונטים ולוגואים שאהבתם.

לאחר מכן בחנו לעומק את התמונות ש״נעצתם״ – האם יש מוטיב חוזר של צבעוניות, טקסטורות, סגנון פונט? אם כן, תבחרו 

5-10 תמונות שהכי התחברתם אליהן והורידו אותם למחשב שלך.

לוח ההשראה שתיצרו יתן לכם את האווירה של המותג שלכם והכיוון של הצבעים, המרקמים והפונטים שיתאימו לו. 

מוזמנים להכנס לפינטרסט שלי לקבלת השראה.
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שלב שלישי – בחירת הצבעים, הטקסטורות והפונטים
 לאחר שיצרתם את לוח ההשראה הגיע הזמן לבחור את הצבעים, הטקסטורות והפונטים שבהם תשתמשו בכל חומרי

המיתוג שלכם. אלו יהיו הסממנים הויזואלים שלאורך זמן יזוהו עם המותג שלכם.

א. צבעים – בחרו 4-6 צבעים שירכיבו את פלטת הצבעים של המותג שלכם. החליטו איזה מהם יהיו הצבעים הראשיים ואילו יהיו 

הצבעים המשניים. מצאו את קוד הצבע המדויק של כל אחד מהצבעים ושמרו אותם כדי שתוכלו להשתמש בדיוק באותם הגוונים 

לאורך כל תהליך המיתוג. פלטות צבעים לדוגמא תוכלו למצוא בלינק הזה.

ב. טקסטורות – הוספת טקסטורות למיתוג העסק היא אופציונלית, אך היא מעשירה את השפה הויזואלית של העסק. הטקסטורות 

שתבחרו יכולות לשמש כרקעים לגרפיקות שתיצרו עבור העסק שלכם וכן עבור רקעים לצילום.  

ג. פונטים – מומלץ לבחור פונטים קבועים, שילוו את העסק בחומרי המיתוג שלו.

שלב רביעי – יצירת לוגו
אחרי שבחרתם את הצבעים והאווירה של המותג שלכם – הגיע הזמן לדבר סוף סוף על הלוגו!

הלוגו הוא למעשה סימן ההיכר של המותג שלכם ולכן חשוב לבחור לוגו שיתאים לאווירה שיצרתם בלוח האווירה בשלב השני.

פה, כמובן, אני נכנסת לתמונה ולכן חשוב לדייק את כל השלבים הקודמים שדיברנו עליהם.

שלב חמישי – עיצוב חומרי המיתוג שילוו את העסק
הגיע הזמן לחשוב על חומרי המיתוג שילוו את המותג שלכם מלבד הצבעים, הטקסטורות והלוגו שבחרתם בשלבים הקודמים.

וגרפיקות  לתמונות  מים  לחותמת  מינימלי  לוגו  באתר,  שיופיעו  הקבועות  הגרפיקות  את  לכלול  יכולים  הללו  המיתוג  חומרי 

לרשתות החברתיות, במקרה של מיתוג לבלוג, או ברושורים, כרטיסי ביקור, הצעות מחיר וכו׳, במקרה של כל עסק אחר.

פה זה גם הזמן לחשוב על סגנון התמונות שילוו את המותג שלך. בין אם אתם משתמשים בתמונות שאתם מצלמים בעצמכם ובין 

אם אתם מעדיפים להשתמש בתמונות ממאגרים שונים, כדאי מאוד שתחליטו מה תהיה האווירה שתתקבל מהתמונות.

כדאי לכם לשאול את עצמכם – מה הצבעוניות של התמונות? האם היא אחידה או לא?

באיזה פילטרים קבועים אתם רוצים להשתמש?

שלב שישי – לוח מיתוג
אחרי שיצרתם את כל האלמנטים הוויזואלים שילוו את המותג שלכם כדאי מאוד ליצור לוח מותג שיאגד במקום אחד את כל 

הסממנים של העסק שלכם. לוחות מותג לדוגמא תוכלו למצוא בלינק הזה.

שלב שביעי – בחירת תבנית אתר והתאמתה למיתוג הייחודי שלכם
עכשיו נשאר לקחת את כל ערכי המותג ואת כל ההחלטות הויזואליות וליישם את כולם על האתר של המותג שלכם.
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