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שפהאפיון 

(Voice & Tone Design)



החזון

חופש לחיות ולאהוב

Freedom to live & love

מגדריות ואישיות  , שיפוטיות, שחרור ממגבלות חברתיות-חופש 
.כדי לחוות את הסקס הטוב ביותר

.ליהנות מסקס בלי לחשוש ממחלות מין ומהיריון לא רצוי-לחיות 

.בביטחון ובהנאה, בגוף ובמילים, להביע הרגשות מיניות-לאהוב 



קהל היעד

Lovers
שני אנשים שחולקים מערכת יחסים חיובית מבחינה פיזית 

.  ורגשית ונהנים מחוויה טובה של סקס

מדברת לזוגות ולא ליחידיםדורקס

:ולשלושה צרכים עיקריים של הזוג
ת/האחרלענג את •
העונג של שנינולהביא למקסימום את •
הקשר בינינולהעמיק את •



Playful-אוהבים את מה שאנחנו עושים ונהנים לעשות את זה

, השפה תראה שסקס הוא נושא קליל ולא מאיים ותעודד שיחה כנה
.פתוחה ובוגרת על קונדומים ועל סקס

נהיה מצחיקים וננסה להעלות  . והומוריסטיתהשפה תהיה חכמה 
.אבל אף פעם לא באופן פוגעני ולא בגסות, חיוך בכל הזדמנות

#1תכונה 



Approachable-נהיה שם תמיד כשתצטרכו או תרצו אותנו

ותיתן תוכיח שאנחנו אנושיים , ויומיומיתתהיה דיבורית השפה 
.ולא עם מותג, הרגשה שמדברים עם חבר

,המסרים יראו נכונות להיות בקשר ולהגיב לפניות מהר ומדויק
.כדי להראות שאכפת לנו

#2תכונה 



Confident-עומדים באומץ מאחורי מה שאנחנו מאמינים בו

.אל תכתבו מתאמץ מדי, תהיו עצמכם

ביטחון לנסות דברים  המסרים יעודדו הרפתקנות וגילוי וייתנו 
.אבל תמיד באופן מוגן ואחראי, חדשים

#3תכונה 



ההרשמה מאפשרת לכם לשמור פרטים ולעבור 
.בקופה בלי להקלידם מחדש

הרשמהכניסת משתמש רשום

להרשמה כניסה

מייל

סיסמה

לפני



ההרשמה מאפשרת לכם לשמור פרטים ולעבור 
.בקופה בלי להקלידם מחדש

הרשמהכניסת משתמש רשום

להרשמה כניסה

מייל

סיסמה

,אם כבר נרשמתם
:תרגישו בבית

.במערכת יחסים אפשר להיות הרבה יותר פתוחים
Durexהירשמו ותיהנו מקנייה מהירה בחנות של 

.בלי להתעכב בקופה

?עוד לא נרשמתם

להרשמה מהירה

אחרי





צרו קשר
!אנחנו כאן לעזור? יש לכם שאלה

.צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו במייל או בטלפון
.אנא מלאו כמה שיותר פרטים בטופס

לפני



צרו קשר
!אנחנו כאן לעזור? יש לכם שאלה

.צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו במייל או בטלפון
.אנא מלאו כמה שיותר פרטים בטופס

?ניסיתם את השאלות הנפוצות שלנו
רוב השאלות שלכם יכולות להיענות במהירות ובקלות  

תעיפו מבט ותראו אם אתם מוצאים שם את . FAQ-באזור ה
.מה שחיפשתם

אחרי





מוצרים נוספים שעשויים לעניין אותך

לפני



מוצרים נוספים שעשויים לעניין אותך

אחרי



תמיד יש עוד מה לגלותהירשמו לניוזלטר והישארו מעודכנים
מעניינות על עולם הסקסהירשמו ותקבלו למייל כתבות 

Durexועדכונים על המבצעים השווים של 



Durexתודה שנרשמת לניוזלטר של 
או

ההרשמה הושלמה בהצלחה



עוד אתגרים



לסקסבנוגע •

סקס: תענוג להכיר•

לסקסחשיפה •

תענוג לגלות•

העונג שבגילוי•

לגעת בסקס•

תרגוםה#1אתגר 



user_mailer_cart_title" :עגלת הקניות"

user_mailer_cart_item" :מוצר"

user_mailer_cart_quantity" :כמות "

user_mailer_cart_unit_price" :מחיר ליחידה"

user_mailer_cart_payment :'כ לתשלום ללא ריבית"סה'

user_mailer_cart_payment_with_intrest :'כ לתשלום כולל ריבית"סה '

user_mailer_cart_delivery_time" :ימי אספקה"

user_mailer_cart_delivery" :משלוח"

user_mailer_cart_extra_payment" :תשלום נוסף"

user_mailer_cart_extra_payment_calc" :מסכום העסקה"

user_mailer_cart_final_price :'כ לתשלום"סה'

user_mailer_line_item_attachments" :צפייה בתמונה המצורפת"

user_mailer_payment_summary_title" :סיכום התשלום"

user_mailer_payment_summary_first_payment" :תשלום ראשון"

user_mailer_payment_summary_more_payments" :יתר התשלומים"

user_mailer_payment_summary_one_payment" :תשלום אחד"

user_mailer_payment_summary_single_payment_msg :'כולל משלוח, כ לתשלום"סה'

user_mailer_payment_summary_extra_payment_price" : פייפאלעמלת תשלום דרך"

user_mailer_payment_summary_final_price :'(בתשלום אחד)כולל משלוח , כ לתשלום"סה'

user_mailer_order_confirmation_hello" :שלום"

user_mailer_order_confirmation_created_at" :הזמנתך התקבלה ב"

user_mailer_order_confirmation_success" :בהצלחה"

user_mailer_order_confirmation_details" :טלפון: פרטיך כפי שהתקבלו הינם"

user_mailer_order_confirmation_email" :אימייל"

user_mailer_order_confirmation_full_address" :כתובת מלאה"

user_mailer_order_confirmation_note" :הערות למוכר"

user_mailer_order_confirmation_payment_status" :שיטת תשלום"

user_mailer_order_confirmation_order_details" :פרטי ההזמנה"

user_mailer_customer_club_title" :מועדון לקוחות"

user_mailer_customer_club_login" :כניסה למועדון הלקוחות"

user_mailer_customer_club_username" :שם משתמש"

user_mailer_customer_club_password" :סיסמה "

user_mailer_customer_login_title" :שירות לקוחות"

user_mailer_customer_login_login" :כניסה"

user_mailer_customer_login_username" :שם משתמש"

user_mailer_customer_login_password" :סיסמה"

user_mailer_customer_password" :הסיסמה לבקשתך"

user_mailer_order_updated_hello" :שלום"

.הפיתוח#2אתגר 
אותו מונח צריך 

להתאים במקומות  
ובהקשרים שונים



רוח מול אילוצי מערכתלשמור על קור #3אתגר 



:(תודה שלקחת את הקשר בינינו צעד קדימה 

.עכשיו כל קנייה שלך באתר תהיה מהירה ונוחה יותר
.נשמח להתרגש אתך ולהציע חוויות שיפתיעו אותך בכל פעם מחדש

!נתראה באתר

Durexלכתבות של |  Durexלחנות של 

זה הטקסט
שהעברתי

זה מה 
שנשאר בסוף



?אולי כבר נרשמת פעם, המייל הזה מוכר לנו•

.נסו שוב בבקשה, שמורה אצלנושהסיסמה זו לא •

.הקלידו בבקשה מייל וסיסמה? איך נדע מי אתם•

זה הטקסט
שהעברתי

זה מה 
שנשאר בסוף



!תודה


