קורות חיים גיא בן-גד
עם ניסיון של מעל לעשרים שנה כבמאי ויוצר ,בארץ וברחבי העולם,
צברתי ניסיון רב בשילוב מסרים שיווקיים אל תוך פרוייקטים במגוון תחומים,
תוך יצירת חווית לקוח מורחבת והצמדות לתקציב מוגדר מראש.

יזם .מפיק.
איש שיווק.
יוצר תוכן בתחום השיווק.
מחדד תוכן שיווקי ליוצרים.
במאי מולטידיסיפלינרי.

סלולרי
ת.ז
תאריך לידה
כתובת
מייל

0523449743
032847378
 17בפברואר 1978
אלנבי  72תל אביב
GUYBENGAD@GMAIL.COM

ניסיון מקצועי
יו״ר הועד המנהל של עמותת ווקהתקווה ,ינואר  2018ועד היום
לאחר  4שנים כתומך בפעילות של אנסמבל ווקהתקווה אשר פועל בשכונת התקווה ,עם הקמת העמותה,
נתבקשתי לכהן כיו״ר הועד המנהל ונענתי בשמחה.
העמותה עוסקת בהנגשת המוזיקה הווקלית והחברתית לכלל ישראל וזאת באמצעות מופעים והקמת הרכבי
נוער מוזיקליים .עזרתי בשיווק ,אסטרטגית ניהול ובימוי המופעים.
שיווק ואסטרטגיה ,טיפסי סקופ ישראל 2017 ,ועד היום
מותג גלידות עם אלכוהול .בניתי את כל השפה השיווקית והנראות החל מהפרסום ועד לעגלת הגלידה.
שותף מקים ,גאמפסטארטר2012-2019 ,
פלוטפורמה לגיוס כספים מן ההמון לטובת פרוייקטים של יוצרים ישראלים.
שותף מקים ,צילום פירסום-2001 ,מאי 2018
חברה להפקת תוכן .במאי מולטידיסיפלינרי .איש תוכן שיווקי .כתיבה תסריטים שיווקיים ומסרים שיווקיים.
מפיק ,חברת סופר-פוש2000-2001 ,
מפיק בחברת ההפקות הבינלאומית סופר-פוש .בין לקוחותי היו בזק בינלאומי ,פרטנר אורנג׳,
אויה ,סימנס ועוד.

השכלה
 -2013״גיבור תרבות״ ,קורס יצירת פורמטים לטלביזיה
 - 2003״הבצפר״ ,קורס מפיקי פרסומות
 - 2001״היי אנד גרפיקס״ ,קורס מעצבים גרפיים
 ,AISB - 1996סיום לימודי תעודה בינלאומית עם התמחות בבימוי והפקת תאטרון

A short list of my work 2005-2019. Links and more examples available upon request

Production, management, Showrunner
Orbotech Conference China - VIP conference - November 2019
Passerby documentary China - filming - November 2019
Passerby China tours - Music concerts. June 2019, November 2019
Passerby documentary Africa - filming and performances - April 2019

Etgarim annual gala event - Director - 2014
Golbary WINTER annual fashion show - Concept and visual director - 2014
Golbary SUMMER annual fashion show - Concept and visual director 2014
Electra consumer foundation event - Director - 2013

Concerts and live shows - Director and concept developer
Passerby - Music concert. China tour June 2019, November 2019
VocaTikva NGO - End-of-year music concert - 2019
Premonition - New world music dance concert. Performs mainly in China 2018
VocaTikva A-Capella concert - 17 vocalists without instruments at a street
performance - 2018

Marketing videos - Director Hundreds produced and directed each year under my production
company. Here are few links
Dori Kimchi - Director - Marketing video - 2017
A new HP press arives to Las Vegas - Director -Marketing video - 2017
STK - Marketing video - Director - 2017
AWS loft - Marketing video - Director - 2017
Drupa 2016 - Behind the scenes of the studio we opened at the show 2016

Live events and trade shows - Director
Make a Wish NGO - Director - Yearly event 2019
Tel Hashomer hospital - Annual gala event - Director - 2019
Las Vegas private event at the Venetian - Director - 2018
Shiba hospital 70th celebration - Director -7000 employees in an open
venue, musical numbers, official ceremony - 2018
SpaceIl - Director - Gala night 2017 hosted by the Kahn foundation,
honouring Bazz Aldrin - 2016
Purim company event - Director -Live actors, videos and music numbers 2016
Delishow - Director -Main EU event at the Tel Aviv Europe white night 2015
Dscoop (HP) Dublin - Visual and content for online - Director - June 2015
Israel’s first non-formal education conference - Director - 2015
Expo Milano Israel pavilion - PR footage - Director - May 2015
Tel Hashomer hospital - Annual gala event - Director - May 2014 ,May
2015, 2016, 2017, 2018
Rappaport foundation annual award ceremony - Director - 2015
Electra LTD end of the year event - Director - January 2015
Digital print for corrugated packaging - HP event Barcelona - Concept
director. Opening item director - Nov 2014
Girit communication annual conference - Director - 2014

Videos director for live events
Heseg foundation annual event - Videos director - 8 videos - June 2015,
June 2016
Google Israel - Videos director - 2014, 2015, 2016, 2017
Stratasys annual event - Videos director - 2 videos - 2015
Orbotech annual event - Videos director - 2 videos - 2015
Heseg foundation annual event - Videos director - 6 videos - 2014
Live broadcasts and live to tape projects
Nike night run - Director - Live feed, multi-camera to main news channels 1, 2, 10, YNET, WALLA - 2013
Election night 2013 - Director - Live feed, multi-camera to main news
channels - 1, 2, 10 - 2013
Tararam saving the world - Director - DVD production, multi-camera - 2009
Pronto celebrates 20 - Director - DVD production, multi-camera - 2009
MOSAIC - Israel Festival opening concert - Video director - DVD production,
multi-camera - 2007
Maccabia opening event - Director - Live feed, multi-camera to worldwide
broadcasters - 2005

A short list of my work 2005-2019. Links and more examples available upon request

Documentaries
“42.2 from heart to mind” - Facing diabetes while running a marathon - in
progress - Director and videographer - 2011-2015
“To see the light” - The Journey of executives to the Camps of death in Poland 70min - Director and videographer - 2010
“Leaving and/or winning” - The first Israeli aerial acrobat in Las Vegas - in
progress - Director and videographer - 2009
“Giving back to the community” - Short documentary about a company that
help a group of soldiers- 10min - Director - 2009
International talents - Live concerts
Enrique Iglesias - TLV concert - multi-camera director - 2006, 2011, 2015
Julio Iglesiás -TLV concerts - multi-camera director - 2009, 2011
Paoul Anka - TLV concerts - multi-camera director - 2009, 2010, 2011
Serge Ginsburg - tribute concert - on-stage video segments director, multicamera director - 2010
50cent - TLV concert - multi-camera director - 2007
Sean Paul -TLV concert - multi-camera director - 2007
Nine inch Nails -TLV concert - multi-camera director - 2007
International Jazz Festival - Caesarea - multi-camera director (live to tape and
live broadcast) - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
International talents - PR events and news segments
Mr. Bill Clinton - Fundraising event - Live multi-camera director and news
segments coordinator - 2005
Mr. Bill Gates - Microsoft corporate event - Live multi-camera director and news
segments coordinator - 2005
Mr. Rudolph Giuliani - Ness corporate event - Live multi-camera director and
news segments coordinator - 2005
Ms. Sharon Stone - Women’s convention - Live multi-camera director and news
segments coordinator - 2006
Mr. Luc Besson - PR coordinator, news segments director - 2006
Mr. Biz Stone - Twitter tech convention - Live multi-camera director and news
segments coordinator - 2009
Special Projects
Electra LTD. - Director of photography - corporate video - 2013

Nike night run 2013 - Director of photography - live broadcast to 6 main
channels - 2013
EDF EN - Director of photography - corporate video for the French electric
corporation - 2013
Israel Elections 2013 - Director of photography - live broadcast to 15 channels
local and international - 2013
Syngenta Israel - Director - corporate video - 2012
Ezorim LTD. - Director - corporate identity video - 2012
Intel - First green certified building in Israel - Director - corporate video - 2010
Cinema City International - Director - corporate video filmed over east Europe 2010
Electra consumer product ltd. - Marketing videos developer for branded store 2010
HP products success stories - Director - 30 corporate videos filmed around
Europe - 2009
TMNT 2007 - Director - TV special. The making of the Hebrew dubbing - 2007
Disney’s CARS 2008 - Director - TV special. The making of the Hebrew dubbing 2008

Commercials (TV/Cinemas)
Israel Railways national company - Director - commercials for all national
channels - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Prigat (Coca cola’s juice brand in Israel) - Director - cinemas - 2014
Cinema City International - Director - cinemas - 2010

אני מאמין
אני מאמין שכל פרוייקט מוצלח מתחיל
.בתוכן
,פרוייקט בו אני בוחר לקחת חלק
מתחיל בעבודה על המסרים השיווקיים
ומפותח למוצר שלם העונה על הצרכים
השיווקיים המתאים לאסטרטגית
.החברה לטווח ארוך

Clients (short list)
HP ,HP PSP ,HP Scitex ,HP Indigo ,Intel ,Orbotech
Electra ,Lubinski ,Osem ,Tech-Dip ,3D printers
RAD ,HOT communications ,consumer products
Beeper ,Disney ,Bynet ,Cinema City International
MSD ,Clark-Kimberly ,Nestle ,SCR ,Ceragon
Google and many other amazing ,Syngenta
.companies

5

פרוייקטים נבחרים

 - SpaceILאירוע החשיפה של הפרוייקט בחסות האסטרונאוט
באז אולדרין

6

פרוייקטים נבחרים

 70שנה למרכז הרפואי שיבא 7000 .עובדים בלייב פארק ראשל״צ

7

פרוייקטים נבחרים

אירוע פרטי בלאס וגאס אוגוסט 2018

8

דלישואו  -האירוע המרכזי של לילה לבן אירופה תל אביב

9

כנס מנהלות רווחה פורום well-being

10

אירוע פורים לחברת ההיטק toyga

טקס הענקת אות הידידות של הקרן לידידות

מכללה אקדמית תל אביב יפו  -אירוע חבר הנאמנים

אירוע סיכום שנה קבוצת חברות אלקטרה בע״מ

ועידת החינוך בבת ים
 -כתבה על האירוע

11

אירוע ההתרמה השנתי של עמותת אתגרים

12

טקס פרסי רפפורט לשנת 2015

ערב גאלה תל השומר לשנים 2015 ,2014

אירוע השקת השפה החדשה של חברת גירית תקשורת

13

אירוע לכבוד אימוץ גדוד סופה ע״י אלקטרה

חברה מתגייסת  -אלקטרה מוצרי צריכה

תוכן
דוגמאות לאייטמים וסרטונים מיוחדים  -לחיצה על השם תוביל לסרט הוידאו בעמוד יוטיוב

דלישואו

דורי קימחי תאורה

אירוע לאיחוד האירופי שהתקיים במהלך הלילה הלבן בתל אביב.
איך משלבים שפים ומעצבי אופנה? בונים מסלול תצוגה ארוך
שיוצא משני מטבחים מאובזרים והופכים את הכל למעין תכנית
טלביזיה בשידור חי

סרט השקה למתחם מכירות חדש של דורי קימחי.
בחרנו להציג את דורי קימחי האומן ואת דרך עבודתו.

מיצג פתיחה לאירוע חברה בברצלונה

אייטם סיום לכנס שהתקיים בברצלונה

אייטם חושים  -עמותת אתגרים

חברת תרופות הממוקמת בגרמניה פנתה אלינו להפיק את התוכן ולביים
כנס של שלושה ימים בברצלונה.
הקונספט של הכנס היה :מוכנים להמראה.
כל הסרטים ,הפריסטים והאייטמים היו מותאמים לקונספט .כך גם אייטם
הסיום שסיפר על כל היתרונות של המוצר

בכדי להמחיש ליושבים באולם את הקשיים עמם מתמודדים החברים באתגרים
ולהעביר את הסיפורים בצורה מעט שונה ,יצרנו אייטם בו מתבקשים היושבים
באולם לשים כיסוי עיניים ופשוט להקשיב.
בסיום האייטם ,המשתתפים עמדו על הבמה וזכו למחיאות כפיים רמות.

אייטם עוצמה חברת אלקטרה

המכללה האקדמית תל אביב יפו

אייטם עוצמה הוא אחד החשובים באירוע עסקי .בדרך כלל נקרין
אותו בתחילת האירוע בכדי להעביר את האורח למצב עירני וקשוב.

את אירועי חבר המנהלים של המכללה האקדמית תל אביב יפו פתחנו עם סרט
המסכם את הפעילות השנתית.

פרס קרן נדב  -אבישי כהן

סרט משימה SpaceIL

לאירוע הענקת פרסי קרן נדב ,נתבקשנו ליצור סרטון המספר את סיפורו
של אבישי כהן.

אחד הסרטים המאתגרים שהפקנו היה סרט המשימה של החללית של חברת
 .SpacrILבסרט נדרשנו להראות את פרטי המשימה של החללית בדיוק מירבי.
הסרט הופק לאירוע ההשקה של הפרוייקט כחלק מתוכן האירוע.

איליה מרין .איש מדהים

אייטם פתיחה ארנסט אנד יאנג

איליה מרין הוא חבר בעמותת אתגרים .זה הסיפור דרך העיניים שלו.
איליה יצא למשלחת טיפוס על הקלימנג׳רו  -למרות הכל ובזכות הכל.

אייטם פתיחה מרתק שהשאיר את הצופים פעורי פה והכל בנוי מקטי וידאו קנויים
עם בנייה של אנימציה מורכבת על כל הוידאו.

בניין המילדות החדש בסורוקה

אייטם במה לאירוע פורים

לכבוד פתיחתו של בניין המילדות החדש בסורוקה ,נתבקשנו להפיק
סרטון המציג את הישן אל מול החדש.
התוצאה היתה סרטון מרגש בכל המובנים ,החל מהעשייה ועד לאירוע בו
הוקרן.

חברת טויגה חגגה פורים ובזמן שהמנכ״ל עלה לבמה לנגן עם הלהקה ,עשינו
הפתעה לעובדים והקרנו סרט בהילוך איטי בהישתתפותם.
כמה כיף שאף אחד מהעובדים לא ידע מה אנחנו מצלמים וכך כולם הופתעו.

תוכן
דוגמאות לאייטמים וסרטונים מיוחדים  -לחיצה על השם תוביל לסרט הוידאו בעמוד יוטיוב

מכונת הדפוס החדשה מגיעה ללאס וגאס

הענקת אות הידידות לאניה בוקשטיין

נתבקשנו להפיק סרט על מכונת הדפוס החדשה של  HP Indigoשמגיעה
ללקוח בלאס וגאס.
צילמנו בישראל ובלאס וגאס את השלבים החל מאריזת המכונה ועד
ההדפסה הראשונה

קרן הידידות בראשותו של הרב יחיאל אקשטיין הינה קרן רבת פעלים.
נבחרנו להפיק את התוכן ולביים את האירוע לכבוד הענקת אות הידידות הראשון.
זהו סרטון אנימטיבי על הזוכה אניה בוקשטיין

Dscoop 2016

אייטם פתיחה  -עמותת אתגרים

פרוייקט הנמשך שבוע כאשר בכל יום מצלמים מגוון אירועים ,בלילה עורכים
וביום שלמחרת עולה סרט לאתרים השונים ונשלח לעיתונאים ברחבי
העולם.

היה לנו הכבוד להפיק את התוכן ולביים את האירוע השנתי של עמותת אתגרים.
הפעם עשינו דברים קצת אחרת ורצינו להביא אל הבמה את החברים עצמם .כך
העלנו אל הבמה גולשי סנפלינג ,רוכבי אופניים וקרן פלס הריונית אחת.

המדען של dip-tech

סרט זיכרון לאיציק קולנגי

איך לוקחים נושא די משעמם של דיו והדפסה על זכוכית והופכים
אותו למשהו מעניין?
הפקנו סרט לחברת דיפ-טק המספר על המוצרים ועל מהות החברה.

איציק קולנגי ז״ל עבד בחברת אלקטרה מוצרי צריכה .איציק יצא לחופשה בבולגריה
ונרצח בפיגוע בבורגס .הסרט הוקרן באירוע זיכרון של החברה.

מילאנו EXPO

מגבון לח תמיד לפח

בשנת  2015התקיימה תערוכת האקספו במילאנו .ביתן ישראל המרשים,
זכה להמון תשומת לב.
משרד החוץ וחברת  AVSבחרו בנו להגיע למילאנו ולהפיק חומרים לטובת
יחסי הציבור של הביתן ולטובת סרטון אשר הוקרן באירועים השונים שהיו
סביב פעילות הביתן.

איך לוקחים נושא לא אסטטי והאמת די מסריח והופכים אותו לנגיש?
איגודן העמידו אותנו בפני האתגר הגדול.
כחלק ממרכז מבקרים אותו הפקנו לנושא ,הפקנו שיר קליט וסביבו רקמנו סרטון
המיועד לילדים.

 Stratasysבקהילה
חברת סטרטסיס פעילה בקהילה המקומית בקרית גת לכל אורך השנה.
תלמידים מהתיכון המקומי מגיעים לחברה ועובדים במחלקות השונות בשכר
מכובד תוך הבטחה להמשך העסקה בעתיד.
סרט שהוקרן באירוע העובדים בחברה.

משלחת אלקטרה לפולין
סרט המספר את סיפורה של המשלחת הראשונה של חברת אלקטרה מוצרי צריכה,
לפולין.
לינק זה הוא תקציר הסרט המלא.
הסרט הוקרן באירוע יום השואה לעובדים.

2019
נובמבר 1424
לכבוד
גיא בן גד -צילום פרסום
הנדון :מכתב תודה על העברת סדנת שיווק למורי תכנית BUI
ברצוני להודות לך בשם תעשיידע על העברת סדנת שיווק למורי תכנית . BUI
תודה גדולה על סדנה מקצועית ,ממוקדת ומרתקת בנושא השיווק בכלל וחשיבות מיקוד
המסרים השיווקים כיזם בפרט.
תודה מקרב לב על ההיענות והנכונות לקחת חלק בתכנית הלאומית ולהעניק למשתתפי
התכנית סדנה חשובה זו .השארת את מורי התכנית עם נקודות רבות למחשבה ועבודה.

נשמח להמשך שיתופי פעולה בעתיד.

תעודת הוקרה
גיא בן גד

תודה!

יישר כוח על העשייה המבורכת ועל תרומתך למערכת החינוך בישראל,
אביבה מישאל
מנכ"לית תעשיידע

בזכותך נפתחו שערי הארמון
והוגשמו משאלות קסומות ומשנות חיים

העתק :חיים רוסו ,יו"ר תעשיידע
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