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 01353 :קורסמס 
  ALU - HIT שם הקורס: 

 Cooperation ALU – HIT Courseשם הקורס באנגלית: 

 
  שיעור ותרגילסוג הקורס: 

  4 שעות שבועיות:
 5.1נקודות זכות: 
   איןדרישות קדם: 

 
 : כללי

 . S.p.a, Italy  ALUתתעשייה, המתקיים עם חבר -הקורס מתייחד בהיות שיתוף פעולה אקדמיה 
שפיתחה ציוד היקפי עתיר פרסים לצלמים, תחת המותג  ”Manfrotto“חברת שנוסדה מתוך החברה 

autopole” יישמה את עקרונות היסוד העיצוביים והמכאניים בה לפיתוח מערכות אבזור מודולאריות ,"
 לחנויות וחללי תצוגה.

 כחברה דינאמית ומהפכנית בתחומה ותוך הבנה שיצירתיות ומתן כר פעולה למעצבים צעירים הוא
הייחודי אף הוא את המיזם  ALU מפתח משמעותי להמשך מדיניות הפיתוח הייחודית שלה הקימה

ALU Apprenticeship Venture .התוכנית מאתרת סטודנטים  כתוכנית חונכות למעצבים צעירים
 .מצטיינים ברחבי העולם ומעניקה להם תקופת חונכות מתוגמלת בחברה באיטליה.

 
 : הקורסנושאי 

תוך חשיפה ושותפות  ALUמקד בסימולציה של עבודה במסגרת הצוות הקריאטיבי של הקורס מת
 המטרה המידית היא : .עיצובית מעודכנת למוצרי החברה ביצירת אסטרטגיה

 .הרחבת נישת המוצרים של החברה 

 ..התמודדות עם הצורך לגבש אסטרטגיית מוצר המשתלב באסטרטגיית החברה 

 ידיים של החברה בשנים הקרובות.הצעות למוצרים עת 

 .פיתוח עקרונות מודולאריים לאבזור חנויות וחללי תצוגה 
 

 : הקורסמטרות 

  מקצועי עם חברה תעשייתית –שיתוף פעולה אקדמי. 

 עבודה עיצובית מוטות שיווק, שיקולי יצור, עלות ותאימות שוק. 

 חשיפה ומגע עם חברה בינלאומית. 

  לקוחהתנסות בעבודה עיצובית מול. 

 התמודדות עם הצורך לגבש אסטרטגיית מוצר המשתלב באסטרטגיית חברה. 
 

 : הקורסמבנה 
 .לימוד וחקר שוק ואסטרטגיית החברה .5
 .גיבוש אפיון מוצר .5
 .פיתוח קונספטים למוצר החדש .0
 .ליטוש הקונספט הנבחר. .4
 .טיפוס והכנת תיק מוצר ראשוני -אבבניית  .1

 
 מרכיבי הציון:

 51%  ת הקורס על מטלותיו השונותבפגישו פעילה השתתפות
 51%  תוצר סופי של הקורס והעמדת קונספט עיצובי מפורט

 
 לא נדרשת.: ביבליוגרפיה
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ALU Italy  ,היא חברה שמרכזה בטוסקנה, איטליה, ופעילות מתרכזת באמצעי תצוגה לחנויות, מוזיאונים
 ומה.דאולמות תצוגה וכ

 

 
 

החברה פיתחה מספר קווי מוצרים המתרכזים כאמור באמצעי תצוגה המאפשרים אבזור חללי תצוגה במגוון 
רחב ומשתנה של אמצעי תצוגה, המאפשרים וריאביליות רחבה בהתחשב באופי החלל, המוצרים, ותנועת 

 האנשים/קונים בחלל המטופל.  
מודולאריות גמישה המאפשרת את עיצוב החלל  העיקרון הבסיסי במכלול שיטות התצוגה שפיתחה החברה הוא

וללא  scratch -באופן שישרת אופטימאלית את צרכי כל חלל ספציפי, ללא צורך בפיתוח, יצור והפקה מ
 העלויות ומשכי הזמן הנדרשים לתהליך פיתוח שכזה.

 

 
 

תוצג כפי שתאופיין בקורס ולאסטרטגיית הפיתוח שלה, שהפרויקט יעסוק בהרחבת קו מוצרי החברה בהתאם 
שישתתף בפגישת הפתיחה של הקורס ובהגשה הסופית שלו וילווה  Abramo Munfrottoע"י הבעלים והמנכ"ל 

  .את הקורס לאורכו
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, שרואה בפיתוח עיצוב וסטודנטים לעיצוב חלק  של החברה internship -הפרויקט הוא חלק מתוכנית ה
 מרכז העשייה העיצובית בתחום.ממדיניות החברה להתפתח ולהיות ב

במשמעות המעשית היא ששני הסטודנטים שהפרויקטים שלהם יהיו הזוכים בפרויקט שיתנהל כתחרות, יוזמנו 
שתמונתה מופיעה למטה(  Bassano del Grappaבמשרדי החברה )בעיר  internship -לקחת חלק ב

  להמשיך את פיתוח המוצר שלהם.
ALU  של הזוכים, תארח אותם בדירת האירוח של החברה ותעניק להם מלגת קיום תממן את הוצאות הטיסה

חודשית. לרשות הזוכים יועמדו גם אופניים להקלת ההגעה למשרדי החברה הנמצאים במרחק דקות דיווש 
 ספורות מדירת האירוח. 

 

 
 

 כל שנותר הוא להירשם לקורס...!

 


