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 כלי עזר לעיצוב:
 

 -אם את מנהלת אתר לעסק שלך, או ממש אוטוטו לקראת

 )כי את מרגישה חייבת להיות על המפה(

 את יודעת כמה משפיעה הנראות הויזואלית על הרגש והרצון שלנו לקנות.

  אבל לא בהכרח שיש לך ידע גרפי או כלים עיצוביים זמינים, ולכן

 במיוחד בשבילך הכנתי קישורים והדרכה לכלים עיצוביים באינטרנט

  שיאפשרו לך לתת את הטאצ' הויזואלי המרשים ,

 ולהעביר ללקוח את התחושה שאת רוצה שירגיש.

 

 עיצוב מורכב מ: פונטים, תמונות וצבעים בהתאמה נכונה.

 

  פונטים בעברית:

 לא חייבים להשתמש בפונט הסטנדרטי.

 /https://fonts.google.comחור באחד מתוך הפונטים החדשים של גוגל: תוכלו לב

 בחרו את הפונט המתאים ביותר לשפה של המותג.

 איך בוחרים? נכנסים למערכת הניהול ובפונט ברירת מחדל בוחרים את הפונט הרצוי.

 

 מאגרי תמונות חינמיות:

 מראש ולוודא מה התקנון של האתר לגבי השימוש בתמונות.חשוב לקרא 

 

https://www.freepik.com/ 

https://pixabay.com/ 

https://www.pexels.com/ 

https://stocksnap.io/ 

https://www.lifeofpix.com/ 

https://unsplash.com/ 

https://www.splitshire.com/ 

https://www.pikiwiki.org.il/ - מאגר תמונות ישראליות 

 

 מאגרי אייקונים חינמיים:

במקום להשתמש בהרבה טקסט, תוכלו להיעזר באייקונים )מעבר לאייקונים הקיימים במאגר 

 המדיה של האתר(

https://www.flaticon.com/ 

https://www.iconfinder.com/ 
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 מאגרי סרטונים חינמיים:

 אם תמונה נותנת אוירה, אז סרטון נותן ממש אויר! תנועתיות עדינה שתופסת את העין.

  ר.ישנם סרטונים מיוחדים שהופקו כדי לשמש רקע לאזורים באת

 ניתן להוסיף במידת הצורך שכבת צבע כהה מעל.

 ברוב המקרים נעלה קודם את הסרטון ליוטיוב ואז נשתמש בו כרקע לאיזור.

https://coverr.co/ 

https://www.pexels.com/videos/ 

2-https://www.splitshire.com/category/video/ 

https://www.videvo.net/ 

 

  :�� מאגר אימוג'ים

  -מעתיקים את האימוג'י כמו שמעתיקים טקסט רגיל 

 סט רגיל היכן שאתם רוצים.העתק ואח"כ קליק ימני < הדבק כטק

https://getemoji.com/ 

https://fsymbols.com/ 

https://emojipedia.org/whatsapp/ - .אפשרות גם להוריד כתמונה 

 

  -צבעים

 -אם גם את מתלבטת באיזה צבע לעצב את האייקון שיבלוט באתר

  הנה כלי שיעזור לך לבחור את הצבע.

3.5-http://colorschemedesigner.com/csd/ 

 

  כלי עזר:

 

 אתר להורדה של משקל התמונות לפני העלאה לאתר:

חשוב מאוד מאוד שלא להעלות את התמונה בגודל המקורי שלה כדי לא לפגוע במהירות 

  טעינת האתר ולכן נקטין אותה לפני העלאה.

https://tinypng.com/ 
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