
מצגת חברה



 חברת SPADE MEDIA הוקמה בשנת 2014 על ידי תום לביא,
 שהביא עימו חדשנות, ידע ונסיון עצומים בתחום השילוט בארץ ובחו"ל.

 מאז ועד היום SPADE מהווה בית חם למאות לקוחות ומספקת להם ליווי מקצועי ואישי בלתי מתפשר,
.TAILOR MADE תוך התאמת השילוט המדוייק לצרכי החברה המשתנים בשיטת 

 אתר הבנייה, צי הרכב, החנות והקניון מהווים שטח פרסום רב ולכן הינם חלק מפריסת המדיה ההכרחית
 למיתוג ופרסום. 

בSPADE נמקסם את מיתוג החברה שלך בעזרת תכנון מקדים, דרך מיפוי האתר/שטח הפרסום 
 וסביבתו, לחשיפה מקסימלית והתאמת חומרי השילוט בצורה מדוייקת ומיטבית, תוך הקפדה

 יתרה על טיב חומרי הגלם, ביצוע והתקנה בשטח.

כל אלו יוצרים השתלבות מיטבית באסטרטגית השיווק ומאפשרים לך ראש שקט ובטחון מלא 
 בתהליך - משלב התכנון ועד שלב הביצוע בפועל.

העקרונות המנחים אותנו בעבודתנו הם - שירות אישי, מצויינות ביצוע, אחריות, יצירתיות, יושר ושקיפות,
 אותם אנו מיישמים בהצלחה בכל פרויקט ופרויקט.

לראייה, פרויקטים נבחרים:

פרופיל חברה



 שלטי קיר
 ענקיים

על מבנים

1 2  קבוצת עזריאלי3
 מדבקת ענק על קיר מסך

1,000 מ"ר

 אמות השקעות
 מדבקת ענק בסנפלינג

750 מ"ר

 אפריקה ישראל
 קונסטרוקציית קיר + רשת

350 מ"ר



54

876

OAK פרויקט 
 שלט עם מסגרת אלומיניום

60 מ"ר

TLV מגדלי גינדי 
 שלט קוטר בניין

1,650 מ"ר

 פרויקט כרמי השרון
 קונסטרוקציית קיר + רשת

700 מ"ר

UNIK VIEW פרויקט 
 שלט גג + קוטר משרד מכירות

250 מ"ר

TLV קניון גינדי 
 שלט קיר שמשונית

150 מ"ר



1 2  אאורה ישראל3
 חולון

 טוטם מואר עטוף שמשונית
220 מ"ר

 אאורה ישראל
 כליל החורש

 טוטם מואר עטוף שמשונית
250 מ"ר

 אאורה ישראל
MARIS נתניה 

 טוטם מואר עטוף שמשונית
220 מ"ר

שלטי טוטם



פסי לד מודבקים סביב מתאר האותיות

 שלטי קיר
 ענקיים

 עם קונטור
מואר



1

2

3

OAK פרויקט רמת השרון 
 גדר פאנל בידוד +
 מסגרות אלומיניום

200 מ"ר

 פרויקט עזריאלי חולון
 גדר פאנל בידוד + מדבקה

900 מ"ר

 פרויקט קו ת"א י"ם-שז"ר
 גדר פייבר צמנטבורד מעוצבת

1,800 מ"ר

 גידור ממותג
לאתרי בנייה



4

5

LIGHT HOUSE פרויקט 
 גדר פאנל בידוד + מדבקה

460 מ"ר

 פרויקט סמאטס ת"א
 גידור פלדה מעוצב+

 לוגו בנוי ברונזה
250 מ"ר



1  קניון עופר נס ציונה2
 מתקן פריימלס מואר לדים 

דפוס סובלימציה על בד מיוחד

 גודלן מרקט - קניון הזהב
 מתקן פריימלס מואר לדים 

דפוס סובלימציה על בד מיוחד

 מיתוג
 פנים וקד"מ

פריימלס



 מיתוג
פנים וקד"מ



TLV FASHION MALL קניון גינדי 
הדבקות קיר - תאורה דקורטיבית

 מיתוג
פנים







 דופן וגב אלומיניום, תאורת לד פנימית
חזית פרספקס + מדבקה מיוחדת

 אותיות
 תלת מימד

מוארות



 מיתוג
רכבים



בין לקוחותינו

ד“ר רון טנצר



 אנו מזמינים אתכם
 להצטרף למשפחה
 וליהנות מחשיפה מיטבית
ומשירות שעוד לא הכרתם.

03-5464827 
info@spade-media.com 
www.spade-media.com 

מגדלי צ'מפיון, קומה 30 בני ברק



חותמת איכות בתחום השילוט.
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