




Rebranding for a solar energy company. 
The project included creating a new name, logo, 
launch campaign and a web site.

I wanted to create an international, friendly brand that 
will take lead in this new category. The environmental 
green and the logical/financial blue working together 
as a platform for all communications.

Done in Lead Advertising.



מהיום בכל יום בו השמש זורחת,
מהיום, כל עסק, ארגון ומשפחה בישראל יכולים לעבור
גם לשמור על משאבי כדור הארץ, וגם להתחיל לחסוך

יש לכולנו שתי סיבות נוספות לחייך.
בקלות להפקת חשמל מאנרגיה סולאית וליהנות פעמיים

sunday חשמל ולהרוויח כבר מהיום. אז חייכו, מהיום כל יום הוא

סולארית מגיע לישראל עידן חדש של אנרגיה

היתרונות הכלכליים של
חשמל המופק מאנרגיה סולארית הוא חשמל ירוק ולא 
sunday מאפשרת לכל עסק, ארגון ומשפחה
להתחיל לחסוך חשמל

אנרגיה סולארית ברורוים כשמש.
מזהם המשמר את האקולוגיה ואת משאבי כדור הארץ.

בישראל להתקין קולטים סולאריים על גגם,
ולהרוויח כבר מהיום.

סולארית מגיע לישראל עידן חדש של אנרגיה

Launch ads

Web site
"Solar Panel" design concept

Sub: A new era of energy dawning in Israel



דמיינו לכם בניין, שכונה, עיר ואפילו מדינה שלמה הנהנית מהיתרונות של חשמל סולארי.
דמיינו לעצמכם שאתם מבטיחים ללקוחותיכם חשמל חינם ל-20 השנים הבאות.

sunday מזמינה כל אדריכל יזם וקבלן, לשלב את הפתרונות הסולאריים כבר בשלב התכנון הראשוני 
ולאפשר למדינה שלמה לשמור על משאבי כדור הארץ, לחסוך חשמל ולהרוויח הרבה כסף.

עידן חדש של אנרגיה סולארית מגיע לישראל 

אתה מוזמן להתחבר למוקד הכוח המשפיע
והעוצמתי ביותר במערכת השמש

Ad for architects

Sub: connect to the most influential power in the solar system
Ad for "The 100 most influential" business magazine

Text: imagine a whole nation using green ecological energy...



Promotional items

Text: A solar panel this size can provide electricity for your laundry,
imagine how much money you can save with a whole roof.

Local billboards

Windshield sun screen



בירת עמק המעיינות

Rebranding the city of Beit Shean
The ancient city with it's amazing Roman historical 
site, surrounded with streams and natural attractions is 
rebranded as a regional tourist center:
Capital of the Valley of Streams.

The logo derives from mosaics and the Roman 
amphitheater and imports them to the digital age.

Project done with Bachar Strategies and designed in 
collaboration with Dudu harush



www.bet-shean.org.il  9466-04-648 טל: 
לפרטים התקשרו או היכנסו לאתר

הפקות מולטימדיה מרהיבות של
היצירות האהובות באמפי בית שאן
  חליל הקסם  מפצח האגוזים  כרמן

  שוליית הקוסם  איידה 

מתאים 
לכל המשפחה

בית שאן מזמינה אתכם
לפסטיבל וידאו ארט

בירת עמק המעיינות

Branding the streets

Ad grids

בירת עמק המעיינות



Signage and street furniture

בירת עמק המעיינותבירת עמק המעיינות

לעירייה

לעתיקות

לטבריה



אפליקציית טיול - חוויות עמק המעיינות
מסלולים, ניווט, לימוד, משחקים, חידון טריוויה, 

עדכונים והמלצות על פעילויות באזור.
GPS בשיתוף עם : מועצה אזורית עמק המעיינות, רט"ג, ספק מפות

נווט / מפה

חזורבירת עמק המעיינות

בית שאן - התאטרון הרומי

הקלטה
וידאו

משחקים
טריוויה

המלצות
תמונות

Tourist application for the regionאלמנטים שיווקיים



בירת עמק המעיינות

Merchandise - for events in the 
Roman theatre and the streets

בירת עמק המעיינות



Branding for an unconventional convention and 
website. 

The project was chosen and displayed in the
”Designed in Israel 3″ exhibition.



Business cards designed as 
amusment park tickets

Web / App icon

Folder

Envelope



Website design
Video package design, direction and production



Rebranding for Hadera Paper, formally American-Israeli 
Paper Mills. An international group consisting of several 
companies and brands, such as Kimberly Israel, Amnir 
and more. We (Project done at Lead Group) wanted to 
create a green industrial brand, and apply it where we 
can within the group.

We changed the AIPM name simply to Hadera Paper – 
which is the name that most people used anyway when 
talking about the group. Hadera is the city where most 
plants are located and it’s Hebrew name is derived from 
green (Chid’r) in Arabic, so we happened to have an 
historical ‘green’ in the name!

The idea behind the icon is combining paper industry 
with a green echo, or vibe. 

Done in Lead Advertising.



Group divisions/companies 
implement the new branding



Stationary and website



Sinage



Trucks



Rebranding for Tradency – A Forex 
trading platform using a unique
‘Mirror Trading’ system, which reflects 
strategies and actions of leading 
international brokers and traders.
The logo itself conveys the reflection 
idea and based the concept for the 
whole launch campaign.

Done with Lead Advertising.



launch campaign

Banner



Site

Web & App icon



Branding for Raanana’s 3 Industrial Zones.
My solution was to create one brand for the 3 zones, 
strongly linking them to Raanana’s a city which has a hi-
quality, positive “green/park”  image. 



The “beehive” concept enables us to present the 3 Bizparks 
as green, “busy-bee” business environments.





The “beehive” concept creates a modular design tool for signage, 
street furniture and graphics.



Web site

As part of the branding we established a Bizclub for senior executives 
of the parks' inhibitants, from companies, such as Microsoft, SAP, HP, 
Amdocs, DELL, Retalix, TI and more.



Namimg, Branding, Rebranding



Namimg, Branding, Rebranding

Namimg only- Design by Adi Stern

The Laboring Souls - Ethno-Rock band

 Consulting agency specializing in strategy and marketing in the
Arabic-Israeli, orthodox ans Russian immigrants sectors

The Geneva Initiative for Israeli-Palestinian peace

'Finger'- Cellular portal - One finger does it all
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P/F+972-3-6480585 / M+972-54-3111991       amirsing@gmail.com

Thank You




