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איזה כיף שבחרת להוריד את תבנית ההשקה!



איך זה עובד?

על מנת להשתמש בתבניות אלו, תצטרכי חשבון Canva. ודאי שאת
מחוברת לחשבון Canva שלך לפני שאת נכנסת לתבניות. אם אין לך

עדיין חשבון, את  יכולה להירשם לחשבון בחינם כאן:

(CANVA) שלב 1: הירשמי לקנבה

לינק להרשמה בחינם

תוכלי למצוא את הקישורים לכל התבניות שלך בדפים הבאים. כל
שעלייך לעשות הוא ללחוץ על "היכנסי לתבניות כאן" בכל פעם

שאת מוכנה להוריד אותן.
 

All my" כל אחד מהעיצובים שלך יישמר אוטומטית בתיקיית
."Use Template" ברגע שתלחצי על Canva-ב "Designs

 
File > אני מציעה שתשמרי שני עותקים של התבניות (לחצי על

Make A Copy). האחד הוא עותק המאסטר שלך. ואת כל העריכות
שלך עשי בעותק השני (עותק העבודה שלך). תשמרי את עותק

המאסטר שלך בנפרד למקרה שתצטרכי להתחיל מחדש או לפרוקיט
אחר.

שלב 2: תפתחי את התבניות שלך

https://www.canva.com/


לחצי לרכישת התבנית

50 + דפים בתשלום
סטוריז לאינסטגרם + פייסבוק - 
השקת קורס וגרפיקות לקידום

מכירות - ורוד קלאסי

הורדת התבניות

5 דפים בחינם
סטוריז לאינסטגרם + פייסבוק -

השקת קורס - רצף מכירות
ורוד קלאסי

לחצי להורדת התבנית

לאחר שתפתחי את הקישורים תוכלי להתחיל לעצב במיידי! 
מאחלת לך מלא הנאה, ושתהיה לך השקה נעימה ומוצלחת :)

קצת עליי
נעים מאוד, קוראים לי עידית ניסנבאום ואני אמנית רב תחומית,
צלמת מקצועית, יוטיוברית ויוצרת תוכן. מנחת מעגלים, טקסי

נשים וריטריטים, סדנאות צילום ויצירה, סדנאות ריפוי, מדיטציות
וקורסים אונליין ללימודי הכלים של ה״מרפא הפנימי״. 

 
השליחות שלי היא להדריך ולתמוך בנשים במסע ההתפתחות
שלהן והיציאה אל האור, לממש את הפוטנציאל שלהן, להגשים

את עצמן, לאהוב ולבטא את מי שהן באמת. 
 

https://bit.ly/canvalaunch
https://bit.ly/3A11iD5


התבניות מוגנות בזכויות יוצרים של ©עידית ניסנבאום ולשימוש אישי עבור
העסק שלך בלבד. את יכולה ליצור מוצרים מוגמרים עבור העסק שלך עם

התבניות (כגון חוברות עבודה, פוסטים במדיה חברתית, ספרים
אלקטרוניים וכו'). אך אינך יכול לשתף, להפיץ מחדש, למכור מחדש,

להעביר או לתת את התבניות לאחרים (לא בתשלום או בחינם) גם אם
ביצעת שינויים.

שאלות נפוצות

.Canva לא, את יכולה להשתמש בכל התבניות עם הגרסה החינמית של
.Pro השתמשתי רק באלמנטים וגופנים בחינם שאינם דורשים חשבון

? CANVA PRO האם אני צריכה חשבון קנבה פרו

ברור שכן! קנבה מאפשר לך להתאים אישית צבעים, גופנים, אלמנטים
ותמונות. כך שזה הופך להיות לגמרי המותג שלך.

האם אני יכולה לשנות את הצבעים של התבניות?

האם אני יכולה לשתף את התבניות עם אחרים?

יש לך עוד שאלות? אני תמיד שמחה לעזור. 
את יכולה לשלוח לי אימייל 

art@iditnis.com לכתובת
באהבה,

      עידית

mailto:art@iditnis.com

