
אנחנו מצטרפים למסעות של חברות ויזמים 
עם חלומות גודלים, המחפשים שותף 

למרתון ללא קו סיום.

www.almogdvir.co.il
אלמוג. חברה למיתוג קריאייטיב ושיווק
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הצוות ואני מוכנים לצאת אתך לדרך,
 להיות שם בשבילך בכל רגע 



Branding & Design Photography Media
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Strategy Creative

תחומי התמחות

Web & Digital

אסטרטגיה
עיצוב
אינטרנט
צילום
 מדיה
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אני חי ונושם את תחום המיתוג כבר 15 שנה, ומלווה חברות ויזמים מכל העולם שהסכימו לצאת 
איתי למרתון ללא קו סיום )במובן המטאפורי של המילה…(

זכיתי בהזדמנות לחבר את העולם המקצועי שלי עם האהבה והקרבה האישית שלי לספורט.

שמי דביר אלמוג.  בן 39, נשוי ואב לשני בנים מקסימים.
אני רוכב ומתחרה באופניי הרים, כביש וסייקלוקרוס כבר מעל עשור,

בעלים של חברת מיתוג ופרסום מזה 15 שנים, מתמחה באסטרטגיה, עיצוב, צילום וקריאייטיב.
 www.letape.nl בעלים ומעצב הראשי במותג

הריגוש והאדרנלין שאני חש על קו הזינוק בכל תחרות הוא ממש אותו הדבר בכל פעם שאני 
מזנק לפרוייקט חדש.

כאול ראונדר )גם על האופניים( הבחנתי שאופן העבודה מאוד דומה גם ״לעבודה על האוכף״. 
הפרוייקטים מצריכים תכנון מקדים, לימוד השטח, בחירת הקווים הנכונים, לנתח את הגרף 

ולצפות מראש את הנקודות האסטרטגיות שיכולות לייצר מהלך שובר שוויון.
מהלך הפרוייקט מתקיים אף הוא כמו מהלך התחרות, היכולת לקרוא את ״המשחק״, להיות חלק 

מהמהלכים המשמעותיים ואף ליזום אותם, לדעת להכתיב את הקצב הנכון בעליה וגם במישור, 
. tt ttt ttt tttttt tttt ttt tttttt tt ttt tttttt - לשלוט בטכניקה בכל תוואי שטח וכשמגיע הזמן

אני רואה את עצמי כ your super domestique - זה שנמצא שם בשביל המותג שלך לאורך 
כל הדרך. ככזה, אני לוקח על עצמי את האחריות להיות איתך מיריית הפתיחה ועד לקו הסיום.
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מדגם תיק עבודות
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All rounder www.allrounderagency.com

CASE STUDY #1  - L’ETAPE CYCLING

www.letape.nl

www.facebook.com/LetapeCycling

# letapecycling

L’etape was born out of the love and passion for the sport of 
cycling. 
L’etape’s crew is mixed with cyclists from both worlds of design 
and performance. Cyclists that always search for the coolest and 
most unique items to fit into their obsession with the hobby, a 
hobby that grew bigger and became a lifestyle.
As a mixed crew of individual cyclists, each having its own 
discipline and experience, we urged to do something special, to 
design high-end limited-edition cycling clothes, each with its 
own story to tell. 
This is why we decided to create L’etape as an exclusive, limited 
editions brand of cycling apparel that doesn’t compromise on 
style as well as on performance.
L’etape’s garments differentiate themselves by celebrating, 
through unique designs, the passion, the history and the romance 
of the sport of cycling, all while using the most advanced high-
end fabrics in the industry.

ABOUT

LIMITED EDITION DESIGNS THAT 
ARE INSPIRED BY THE HISTORY 

AND ROMANCE OF CYCLING.
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L’ETAPE IS COMING
TO THE REAL WORLD OF RACING

WWW.LETAPE.NL

LOG IN TO THE                                                                           RACE OF THE YEAR

January 26th  |  20:00 pm

FREE GIFT
FOR EVERY RACE FINISHER
L’ETAPE PAIR OF SOCKS

AND THREE RANDOM RIDERS WILL WIN L’ETAPE RACE KIT

Fabrizio Dolce
EverestingItaly

Paulo Major
Gaia, Portugal

Peter Rau
Bayview , New South Wales, Australia

THIS WEEK LUCKY L’ETAPERS

1800

1600

1400

1200

1000

2 9 . k      2 9 . 5 k      3 0 k     3 0 . 5 k     3 1 k      3 1 . 5 k      3 2 k      3 2 . 5 k 

HIT YOUR LOCAL CLIMB, SPRINT THE STRAIGHT ROAD,
SMASH THE CRETE LOOP, 
YOU DON’T NEED TO WIN IT TO EARN IT !

EVERY WEEK 3 NEW L’ETAPE STRAVA MEMBERS  WILL BE SURPRISED !

Duncan Dark V
Newcastle, NSW, Australia

Friedhelm Hinderks
 Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Eric Welsh
Redwood City, CA

CHRISTMAS WINNERS

SEND US AN E-MAIL TO CLAIM YOUR GIFT
INFO@LETAPE.NL

HIT YOUR LOCAL CLIMB, SPRINT THE STRAIGHT ROAD,
SMASH THE CRETE LOOP, 

YOU DON’T NEED TO WIN IT TO EARN IT !

EVERY WEEK 3 NEW L’ETAPE STRAVA MEMBERS  WILL BE SURPRISED !

1800

1600

1400

1200

1000

2 9 . k      2 9 . 5 k      3 0 k     3 0 . 5 k     3 1 k      3 1 . 5 k      3 2 k      3 2 . 5 k 

Strategy

Braning & Design

Photography

 Creative

Media
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CASE STUDY #2  - EPIC ISRAEL

www.epicisrael.org.il/

www.facebook.com/EpicIsrael

# EpicIsrael

Epic Israel, a 3 day MTB stage race, S1 UCI stage race.
Designated for mountain bike riders that love the hours on the 
saddle, the spectacular views of nature and challenged by the 
long routes.
The race routes change from year to year to give the rider a 
challenging, versatile and balanced route, usually  between 75 to 
110 km per day and  the big challenge is to finish and within the 
time limit.
Additionally Epic Israel offers a one day marathon in 3 distances 
– short, medium and long. This exciting one day marathon event 
occurs on the last day of the 3 day tour and combined with the 
new “finishers”, their families and supporters, bring Epic Israel to 
its peak joy and rewarding moments.

ABOUT

https://www.youtube.com/watch?v=Vlc-wjOpuoU

www.almogdvir.co.il
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100-1

בשיתוף 

201520162017 Full accessory package
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CASE STUDY #3  - CYCLING ACADEMY

www.israelcyclingacademy.com

www.facebook.com/IsraelCyclingAcademy

www.instagram.com/israelcyclingacademy

Founded January 2014 in Jerusalem, Israel Cycling Academy began with 
the support of a world-champion sprinter, an Israeli Rockstar, a former Pro 
Cyclist born and raised in Israel, a bike enthusiast investor, and a dream. 
On that day, it was raining in Jerusalem as the riders embarked on their 
maiden ride as Cycling Academy Team, the rain, which had stopped, began 
to come down quite heavily. Rain is seen as a huge blessing, especially 
in Israel, a country that has truly flourished in the middle of the dessert, 
where the land was so barren.

In just two short years we’ve been showered with blessing, as the team has 
grown exponentially, and it’s accomplishments have been plentiful and 
with great speed...And now, in 2017, we are Pro Continental, and ready to 
rock

We believe that the best possible way to educate is to lead by example. 
And that’s what this team is all about: We believe in the power of this sport 
to bring people together. And we want to use this opportunity in order to 
inspire: Inspire people to dare to think differently, act differently, to dream.

We want to bring up the level of cycling in Israel and to give a merited 
chance to young talents coming from countries without a tradition of 
cycling. And we do this while showcasing to the world the REAL Israel- one 
of diversity, unity, cooperation, forward thinking, Innovation and growth.

ABOUT

NON PROFIT
The world's only non-profit cycling team, with the 

youngest roster of athletes

PIONEERS
The Israeli "Start-Up" team is a pioneer in the 

world of cycling in every possible sense

WINNERS
International roster of 16 pro riders, 12 different 

countries, 6 national champions

www.almogdvir.co.il
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israelcyclingacademy

israelcyclingacademyLast checkup
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Cycling Academy Team  #yallaAcademy
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CASE STUDY #4  - IM INSOLES

www.iminsoles.com/

www.www.facebook.com/ImpactnMotion/

impact_motion_insoles

For over twenty years, we have been designing, producing and fitting insoles to 
enhance the sports experience and quality of life of our customers.
After proven expertise in the production of rehabilitation aides, Mario has 
devoted the past decade to expanding its professional capabilities in the devel-
opment of a new product series for the sports sector.  This knowledge, a result 
of international studies and research and numerous local trials and tests, led to 
the development of the perfect product for professional sport insoles.
We firmly believe that just as the structure of the foot differs among every 
man, woman and child, so too, we must strive to provide a unique and custom-
ized insole solution for each individual.
We work together with the customer, offering personalized, supportive and 
professional advice that begins with the measuring process and continues on 
through the fittings and final revisions in response to feedback.
We invite you to benefit from a new concept in the world of footwear in which 
the insole is much more than just a “shoe liner.” Our insoles can improve, max-
imize and contribute to the training and workout experience and have a major 
impact on your quality of life.

ABOUT

IMPACTMOTIONDAILY

www.im-insoles.com

מומחים למדרסים לכל ענפי הספורט

www.almogdvir.co.il
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www.iminsoles.com
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BALANCE & MOTION
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www.iminsoles.com

THE PERFECT COUPLE
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HARDER
SMARTER

BETTER
HEALTHIER

FASTER
FITTER

הגיע הזמן להתקדם למדרסי 
רכיבה מקצועיים

www.mario-center.com
058-6528546

בדיקה ואבחון

ללא עלות

מחירים מיוחדים לחברי מועדון הולמס פלייס

www.almogdvir.co.il



IT’S NOT ABOUT THE 
KOM ANYMORE !

CASE STUDY #5  -RACE GC

http://www.racegc.com/

https://www.facebook.com/groups/1702081250085124

https://t.me/joinchat/AAAAAD_E1ILxWhSB4hzSPg

ATTACK WHEN YOU CHOOSE
Every stage is open for a limited period of time. You choose when to attack!

SINGLES OR TEAMS
Choose if you want to participate alone or join your team.

FAIR CHANCE
Racing in the same conditions to have a fair chance for the overall

POWERED BY STRAVA
Already using Strava? Great! No need to install other Apps. No need to update 
your results. Just race and enjoy! Not using Strava? Join now

MULTI-STAGE RANKING
See how you rank over multiple stages. The GC Overall ranking table shows 
your true color.

ABOUT

MULTI
STAGE
RANKING

DIFFICULTY SCORE 

תל גזר

כרמי יוסף

יער המגינים

יער המגינים

מצפה בקוע

240m

220m

200m

180m

160m

0.0km 2.0km 4.0km 6.0km 8.0km 10.0km

Distance: 11.8 km
Elev Gain: 317 m
Elev Change: 112 m
Avg Grade: 0 %
Max Grade: 42.2 %
Min Elevation: 148 m
Max Elevation: 260 m

www.almogdvir.co.il



MULTI
STAGE
RANKING

RIDERS MAY TRY THE 
ROUTE AS MENY TIMES 
THEY WISH 

YOUR BEST RESULT 
IS TAKEN FOR THE 
OVERALL LEAGUE

HOW IT WORKS ?

ALL RESULTS ARE UPLODED ON REAL TIME TO 
WWW.RACEGC.COM WEBSITE
THE SEGMENTS TIMING IS BASED ON STRAVA.

STRAVA CLUB 
REGISTRATION

ONCE A MONTH A 
UNIQUE ROUTE IS 
PUBLISHED BY GPX FILE
Every season is between 5-6 months.

www.almogdvir.co.il
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negevbrewery.wordpress.com

www.facebook.com/Negev.Beer/

www.instagram.com/negevbeer/

L’etape was born out of the love and passion for the sport of 
cycling. 
L’etape’s crew is mixed with cyclists from both worlds of design 
and performance. Cyclists that always search for the coolest and 
most unique items to fit into their obsession with the hobby, a 
hobby that grew bigger and became a lifestyle.
As a mixed crew of individual cyclists, each having its own 
discipline and experience, we urged to do something special, to 
design high-end limited-edition cycling clothes, each with its 
own story to tell. 
This is why we decided to create L’etape as an exclusive, limited 
editions brand of cycling apparel that doesn’t compromise on 
style as well as on performance.
L’etape’s garments differentiate themselves by celebrating, 
through unique designs, the passion, the history and the romance 
of the sport of cycling, all while using the most advanced high-
end fabrics in the industry.

ABOUT

N E G E V  C R A F T  B E E R
S I N C E  2 0 0 8

www.almogdvir.co.il
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wok-republic.com

www.facebook.com/wokrepublicstreetfood

www.instagram.com/wokrepublic

ווק ריפבליק מביא את הרחוב האסייאתי ישר אליכם, בלי מסכים, בלי פילטרים, 
אוכל רחוב אמיתי וטרי העשוי ממיטב חומרי הגלם המגיעים מהשווקים 

המקומיים.
האוכל בווק ריפבליק פוגש אותך בדרך לאנשהו או בחזרה מאיפשהו בין אם 

לשבת במקום, על האופניים, על המדרכה, בבית, או אפילו על הברזלים ברחוב, 
תהנו מהאוכל ומהחוויה.

צאו מהבית וכנסו לרחוב !
“ווק הוא כלי בישול רב-תכליתי שמקורו בסין, ומשמש במטבח הסיני ובמטבחי 

המזרח הרחוק. במטבח הסיני הווק משמש בעיקר לטיגון עירבוב אך גם 
לאידוי, טיגון עמוק ואף להכנת מרק.

צורתו של הווק גורמת לכך שתחתיתו הופכת חמה מאוד בהשקעה נמוכה 
יחסית של אנרגיה, אך מאבדת במהירות את חומה עם הסרת הווק מעל מקור 

האנרגיה, תכונה המאפשרת הפסקה מהירה של תהליך הבישול”.

www.almogdvir.co.il
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lunch box

n e x t  s t o p,

Ramat HaHayal
it's  your 

lucky day



www.almogdvir.co.il

taste explosiontaste explosion
spicy NOODLES

Things 
You 
Can't 
Change

Take
it 
your 
way

The 
street
comes
to
life

wok and away
PAD THAI NOODLES

taste explosion
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summer edition

t l v  b y  w o k  r e p u b l i c

SUMMER EDITION

האנוי בגט | 34 ₪
רצועות עוף מוקפצות 

עם פלפל אדום, כרוב לבן, 
בצל ירוק, גזר וצ׳ילי חריף 
מוגש עם רוטב מיונז צ׳ילי שום



www.almogdvir.co.il

Fresh  Cof fee  Ins id
e

Pr

emium Coffee blens 



www.almogdvir.co.il

Fresh  Cof fee  Ins id
e

Pr

emium Coffee blens 

FRESH COFFEE
START FROM 

THE FIELD

FRESH
COFFEE
INSIDE

PERFECT 
BLENDZ
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AMIMON BOOTH
 AT NAB EXPO
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METHODOLOGY

יריית הפתיחה לכל פרוייקט מתחילה בהיכרות אישית, ממש אחד על אחד עם המותג / הרעיון 
להקמה של מותג חדש.

אני מוביל את השיחה ושוזר בה נושאים נוספים שבסופו של דבר מציגים לי באופן ברור את 
האישיות של המותג שאנו צריכים לבנות.

לאחר יריית הפתיחה, אני מבצע לימוד נוסף על התחום: מתחרים קיימים, לקוחות ואף ראיונות 
אישיים עם לקוחות קיימים, שיחות היכרות עם עובדי החברה, נוכחות בשטח והתנסות אישית 

ועוד… כל זאת על מנת שאוכל לראות את המותג דרך העיניים שלך )הלקוח(.

השלב השני  - אסטרטגיה.
בתחושה האישית שלי, המונח הזה לעיתים ״שחוק״ או נאמר מבלי כוונה אמיתית.

אז ננסה לרגע להתבונן על המונח הזה כ - שיקוף וזיקוק המסר יחד עם הבנה ברורה למי אנו 
פונים וכיצד.

את הרעיון אני מציג באמצעות מצגת מסכמת של שני השלבים הראשונים, כך שאני מציג ביסוס 
אמיתי ומוכח לכיוון אליו אני חותר.

www.almogdvir.co.il

השלב השלישי - עולם של ויז׳ואל
אומרים שזה השלב הכי כייפי בתהליך, הוא גם הכי מאתגר.

אני דוגל בויז׳ואל שיודע להעביר את המסר עם ובלי טקסטים. ויז׳ואל קריאייטיבי משוייך 
לקטגוריה שעומד מאחוריו רעיון ולא רק ״עיצוב מדוייק״.

כ אול ראונדר, שביסס את האסטרטגיה ובנה את המסר, אני זה שמעצב אישית את שפת 
המותג, מצלם פיזית את החומרים הדרושים בהמשך, כותב את המסרים השיווקיים ולבסוף זה 

שמחבר את כל הקצוות ויוצר את הכלים הדרושים לך כדי להזניק את המותג לאוויר.

brand activation - הטמעה
ברגע שהמותג ״חי״ וכעת יש לו שם, נראות וכלים שיווקיים עוברים לשלב האחרון 

כל מותג היום זקוק לרשימה די ארוכה של תוצרים, כולם צריכים לדבר באותה ״השפה״.
בשלב זה אני משמש כ״מנהל הפרויקט״ שלך בעבודה מול ספקים כמו: 

רכש מדיה, הפקת וידאו, דפוס, יחסי ציבור, קידום אורגני, מנהלי רשתות חברתיות ועוד…
אני יודע לקרוא ולראות נתונים סטטיסטיים, אני מדבר בשפת אם את השפה המקצועית של 

וידאו, סטילס ודפוס מתוך ניסיון ויכולת מוכחת, אני יודע לחבר וליצור עבור יחסי ציבור את התוכן 
הדרוש להם בהתאם למדיה עליה הם ממליצים.



CREATIVE, MARKETING AND NEW MEDIA

L’ETAPE IS THE FIRST CYCLING 
BRAND TO BREAK ZWIFT

Read how € 2000 investment made an € 20,000 
earned media and more than € 10,000 € sales !

Read more...

CREATIVE AND PHOTOGRAPY 
FOR GLOBAL BRAND SKINS

Creative campaign with brand ambassadors 
Read more...

CRATIVE CAMPAIGN FOR
ONLINE CYCLING WEBSHOP 

Featuring Israeli rock star Ivry Lider
Read more...

www.almogdvir.co.il

https://drive.google.com/open?id=0B68qWyYqFt5BWFpVMXRRVTIyeUE
https://drive.google.com/open?id=0B68qWyYqFt5BYnZETVZieVdkLWM
http://almogdvir.co.il/?item=3382&section=4821


CONTACT
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dvir@almogdvir.co.il
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