
פרטי הלקוח

תיאור הפרויקט

1. ניתוח העסק

2. לוגו מעוצב 

3. פריטים מעוצבים

4. אתר עסקי מעוצב

לוח זמנים מתוכנן

שישה שבועות

תשלום

₪ 12,000

    4,000 ₪ לפני תחילת הפרויקט;

    4,000 ₪ בסיום עיצוב הלוגו;

    4,000 ₪ בסיום הפרויקט.

₪ 280

אישור הלקוח לפני ביצוע + דיווח יומי במסמך משותף אונליין.

שם הלקוח 

שם העסק

מספר טלפון

כתובת

דוא“ל

מה כלול בפרויקט

מתי העסק שלך יהיה מעוצב?

מחיר הפרויקט

חלוקה לתשלומים

מחיר שעת עבודה נוספת, אם צריך

תנאי שעות נוספות, אם צריך

לא תמיד יש כוח, אני יודע; אבל כדי שנוכל לעבוד בצורה נכונה שחוסכת חוסר הבנה ותקלות, אני מבקש לקרוא בעיון את החוזה ולהחזירו לי חתום.

הכל כתוב בשפה ברורה וידידותית, ואם בכל זאת משהו לא מובן - אני זמין לכל שאלה.

תודה ובהצלחה!

   אריאל.

חוזה תחילת פרויקט - עיצוב עסק
אריאל אדלר | מעצב עסקים



מבנה הפרויקט
פירוט רכיבי הפרויקט, לוח זמנים מתוכנן, הרחבות 

ניתוח העסק

ניתוח מבני, קהלי יעד, חזון, מטרות, ערכים, אסטרטגיה.

שבוע

קבצי סיכום מעוצבים של תהליך הניתוח והאסטרטגיה.

צילומי תדמית ע״י צלמ/ת מומלצ/ת.

לוגו מעוצב

בריף כתוב על פי אסטרטגיה. 

בחירת לוגו מתוך 3 אופציות מעוצבות אישית + סבב תיקונים אחד.

שבועיים

קבצי לוגו מותאמים לרשתות החברתיות, למייל, לאתרים ולדפוס

+ פלטת צבעים למותג.

פריטים מעוצבים

עיצוב 5 תוצרי דפוס ודיגיטל המהווים חלק מהמיתוג ועיצובם נשען על הלוגו והפלטה 

הצבעונית + הדפסה.

שבוע

כרטיס ביקור, פולדר, מעטפה, נייר מכתבים, פלייר בסיסי, שלט לעסק, ניוזלטר וכו׳.

הדפסה + משלוח עד הבית ע״י בית דפוס מומלץ.

אתר עסקי מעוצב 

אתר וורדפרס + אלמנטור מעוצב, עם עד 6 עמודים ו־20 פוסטים ב־5 קטגוריות.

רספונסיביות, אופטימיזציה, עריכת תוכן, מיקרוקופי, הגדרות SEO בסיסיות, חיבור לרשתות 

חברתיות, חיבור למערכת ניוזלטר תואמת.

אחסון, דומיין ורישיון לגרסת ה־Pro של אלמנטור לשנה ראשונה.

שבועיים

אתר אינטרנט עסקי קומפלט.

העסק שלך מעוצב!

 

מה זה כולל?

זמן מתוכנן

עם מה יוצאים?

הרחבה, אם רוצים

 

מה זה כולל?

זמן מתוכנן

עם מה יוצאים?

מה זה כולל?

זמן מתוכנן

עם מה יוצאים?

הרחבה, אם רוצים

מה זה כולל?

זמן מתוכנן

עם מה יוצאים?



הנה, חתימה ומתחילים.
השמפניה זה עכשיו, או שנחכה לסוף?

כאן חותמים. זה הכל! כאן אני כבר חתום

הפרויקט אינו כולל
ייעוץ עסקי, ייעוץ שיווקי, כתיבת תוכן, קופירייטינג, הדפסה, צילום, הנה״ח, שירותי סליקת 

אשראי, שירותי ניוזלטר, תוספי וורדפרס בתשלום שלא נכתבו בחוזה, פיתוח תוספים, פיתוח 

עיצוב  קידום אתרים, אבטחת אתרים, תחזוקה שוטפת,  הנגשת אתרים,  מורכבות,  מערכות 

אייקונים, איור, אתר דו־לשוני, חנות מקוונת וכל שירות נוסף שאינו כלול במסמך זה.

מוסכם כי האחריות לעבודה עם ספקים חיצוניים שנעשתה במהלך הפרויקט, ובכללם צלמים, 

בתי דפוס וחברת שליחויות, מוטלת על הספקים ולא על אריאל אדלר (להלן: המעצב). כמו״כ 

מוסכם כי על הלקוח מוטלת האחריות לוודא שכל קובץ הנשלח להדפסה תקין ותואם את 

ציפיותיו. לא יהיו טענות למעצב בנוגע לחומרים שהודפסו ו/או נשלחו כלל.

מובהר כי אתר האינטרנט לא יעמוד בתקן הנגישות המחייב לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות תשנ"ח-1998. הלקוח מודע לכך שאתר החייב בהנגשה שאינו מונגש חושף את בעליו 

לתביעה. המעצב לא ייחשב כבעל או מפעיל האתר לעניין זה, גם כאשר האחסון, האבטחה, 

הגיבויים והתחזוקה ייעשו דרכו ועל ידו, וגם אם ייקבע להמשיך את ההתקשרות בנושא בעתיד.

זכויות
מוסכם כי המעצב אינו מוותר על זכויותיו וקניינו הרוחני בשום פריט ושלב במהלך הפרויקט.

מוסכם כי זכויות השימוש הבלעדיות על היצירות ותוצרי העיצוב שייכות ללקוח.

הגלם שמקבל המעצב מהלקוח  על חומרי  הזכויות  דיני  לכל  כי האחריות הבלעדית  מוסכם 

מוטלות על הלקוח, ואין לראות במעצב אחראי להן בשום אופן.

פרטים נוספים
ככלל, התקשורת המחייבת בין הלקוח למעצב תבוצע בכתב, בוואטסאפ או בדוא“ל.

שינוי משמעותי של עיצוב לאחר שכבר אושר, או עדכון חומרים לאחר שליחתם, עלול לגרור 

תשלום נוסף לפי תעריף ועל פי תנאי שעות נוספות המפורטים למעלה.

שני הצדדים מחזיקים בזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

במצב כזה לא יבוצעו תשלומים נוספים, לא יוחזרו תשלומים שבוצעו ולא יבוצעו פעולות או 

הלקוח  מצד  הפרויקט  במהלך  יום   14 של  הפסקה  ללקוח.  דיגיטליים  ונכסים  קבצים  יועברו 

מהווה הפסקת התקשרות מיידית, אלא אם סוכם אחרת.

העבודה תחל לאחר שליחת חוזה חתום וביצוע התשלום הראשון, ותסתיים בהעברת האתר 

לידי הלקוח תמורת התשלום השלישי. שני הצדדים מודעים ללוח הזמנים המתוכנן ולמשימות 

הנדרשות ומתחייבים לעשות מה שביכולתם על מנת לעמוד בהם בהצלחה.

בתיק  הלוואי שלהן  ותוצרי  תוצריהן  היצירות,  את  לפרסם  הזכות  את  לעצמו  המעצב שומר 

העבודות, באתר, ברשתות החברתיות ובכל פלטפורמה שימצא לנכון, באופן שלא מזיק ללקוח 

במישרין ובגבולות הסבירות, כנהוג.

המעצב שומר לעצמו את הזכות לציין קרדיט בגוף היצירות, באופן שלא יפגע בעיצוב ובנראות 

אינטרנט,  אתר  של  במקרה  כנהוג.  הסבירות,  ובגבולות  במישרין  ללקוח  מזיק  ולא  העבודה 

הקרדיט יכול להיות מלווה בקישור.

חוזה זה, כל עוד לא הוחזר חתום למעצב, תקף לשבועיים מיום שליחתו ללקוח.

מה לא כלול בפרויקט

אחריות על תוצרים

אי נגישות האתר

זכויות יוצרים

זכויות שימוש

זכויות חומרי הגלם

תהליך העבודה

הפסקת התקשרות

תחילת וסיום העבודה

פרסום היצירה

קרדיט בגוף היצירות

תוקף החוזה


