
לרגלייך אמיתית יוקרה - אלכסנדר□ נעלי
איטלקית. באיכות ישראליות נעליים המשווק הנעלים, יצרן פרידמן, מר'אלכם מודה — יבוא״ בנעלי רק מתחרה ״אני

מבצרך... רק לא הוא ביתן

תע גם רבים, בתחומים כמו
 התפתחות עוברת הנעליים שיית

כשרצי ואכן, הזמן. עם מואצת
 השלב על האצבע את לשים תי

 בהתפתחות והגבוה האחרון
 לנעלי הגעתי זו, מעניינת

 ״אלכסג־ נעלי ״אלכסנדרס״.
אי של אמיתי שיא הם דרס״
נע ועיצוב אקסקלוסיביות, כות,
 איטלקית, באיכות ומגפיים ליים

 כחול־לבן. תוצרת אך
 ישוב עצמי מצאתי נקדים, למה

פריד אלכס מר של במשרדו
ה וסימפטי, צעיר גבר מן,

 ״אלכסנדרס״ נעלי את מנהל
 ציון. וחברו מיקי אחיו בעזרת

מת באמת מה לי הסביר הוא
 לייצור המודרני במפעל רחש

 ניהולם. תחת הנמצא נעליים,
אלכסנדרס של האחרונה המילההדברים, את להמחיש כדי

 נעליים, זוגות שני בפני הוצגו
 איטלקית מתוצרת — האחד

 ״אלב־ של — והשני מובחרת.
ש להודות, חייב אני סנדרס״.

ישרא בנעל הבחנתי לראשונה
 מזו באיכותה יורדת שאינה לית

 — היחיד ההבדל האיטלקית.
 נעלי ברכישת במחיר. הוא

 פער את חוסכים ״אלכסנדרס״,
 משמעותי. הוא והפער היבוא,

להתח מנסה אינו פרידמן, מר
האת המקומי, בייצור כלל רות
 בנעליים תחרות הוא שלו גר

ב רק מתחרה ״אני איטלקיות
 איך יודע והוא ,יבוא׳״. נעלי

זאת. עושים
 במפעלי נעל של לידתה סיפור

 בהסכם מתחיל ״אלכסנדרס״,
 מעוצבות פיו על איטלקי, ידע

ה בעקבות ״אלכסנדרס״. נעלי

האי העור מגיע הבלעדי, ידע
 למפעלי הישר המובחר טלקי

 עובר הוא ושם ״אלכסנדרס״,
לנ היותו עד מאד, אישי טיפול

 להפליא. ומעוצבת איכותית על
 הייצור, בקו המנחה העיקרון

 פונצקיה, בכל התמחות. הינו
 ספציפי ידע בעל מומחה יושב

 יכול איש ואין שלו, בתפקיד
וב במקומו התפקיד את למלא
 זה, מצב שלו. המומחיות רמת
 מעולה בטיפול הנעל את מזכה

הנ מבנה העיצוב, על והקפדה
ה וכמובן העיצוב הסוליה, על,

המושלם. גימור
 הם ״אלפסנדרס״, של הדגמים

הנע באופנת האחרונה המלה
 נעליים — כגון והמגפיים. ליים

 טרקטור, בסוליית ספורטיביות
עם עדינות אלגנטיות נעליים

 מפעלי פאר וכמובן עקבים
 במבחר המגפיים, — אלכסנדרס

 או עם אקסקלוסיביים, דגמים
 הרגל. נוחות לפי רוכסנים, בלי

 ״האופנה פרידמן מר לדיברי
 לכן לא״, הרגליים — משתנה

 מיר־ לנוחות לדבריו, לדאוג יש
ה על ההקפדה בצד לרגל, בית

עיצוב.
 את מוצאות אלכסנדרס נעלי
 הנעליים חנויות אל רק דרכן

ה מגלים ובהדרגה המובחרות,
כ רכישתן, כדאיות את לקוחות

ה על ויתור שתמורת ברור יום
 סכום לחסוך ניתן ״איטליה״, שם

 זה, כהוא לוותר בלי משמעותי,
 נעלי הם כאלה הנעל. איכות על

 איכות, ולאוהבי ״אלכסנדרס״.
ה הם — ואקסקלוסיביות עיצוב

ביותר. הכונה המלצה

אומנות הוא ״סטאר״ של הקליק
 חדיש־עתיק דקורטיבי, עיצוב מציגים דבוש אחים

ושערים סורגים לגדרות,

בהר הסתובבתי שעבר בשבוע
 סתוי מבוקר נהנה פיתוח, צליה

של לתפוס ממשיך הייתי בהיר.
 בשער עיני ניתקלו לולא וה,

 של בפתחו שניצב יומין עתיק
 מהשילוב הופתעתי חדיש. בית

ש הרב ומהיופי שיגרתי הבלתי
 לעורר החל הזה העניין וכל בו,
 מצאתי וכך התענינותי. את
 בקיר־ 7 ירמיהו ברחוב עצמי את

 ״אחים מסגרית של בפתחה און,
דבוש״.
ו בייצור מתמחים דבוש, האחים
 שערים, של דקורטיבי עיצוב
 ואפילו למיניהם, וסורגים גדרות
 מיוחד. בסיגנון סככות

ה נותנים זה, מיוחד בעיסוק
 לבטחון חדש מימד דבוש, אחים

אסת בתכונות המשולב הדירה,
 שיגרתי. בלתי וביופי טיות

 — ולגדחת לסורגים לשערים,
ו גבוהה. ואמינות רבה קשיחות

 לספק כדי — לפיכך — בהם יש
 הבטחון. שבתחושת השלוה את

 כי מאד, מהר תווכחו במקביל,
 מב־ רק לא להיות הופך ביתכם
 יפה- קסם פינת גם אלא צרכים,

ומרתקת. פיה
 שיצירי — איפוא — ייפלא לא

 נרכשו דבוש, האחים של כפיהם
 שד יוקרה באזורי כיום ומצויים

הארץ. ברחבי נים

 קומות, ולרבי משותפים לבתים
ב פיתרון דבוש, האחים מצאו
ה צרפתי בסגנון סורג צורת
 מעניק וכן ילדים, נפילת מונע

 ומרחב. יופי לחלון
 לכם מוכר אינו שהנושא לכם,

 ל- לנוע ממליץ הייתי מקרוב,
יר רח׳ בקיראון, דבוש״ ״אחים

 במו להתרשם מנת על ,7 מיהו
 וממבחר שם מהמתרחש עיניכם

 לפי לכם, שיוצעו הדוגמאות
טל להזמין ניתן כן כמו טעמכם.

' .755292 מס׳ לפי פונית
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״תו (״קליק״) בבקשה״ ״חיוך!
 לכל מזכרת לך ויש רבה!״. דה

 רגע אותו של מזכרת, החיים.
 התל־אביבים. ״פטאר״ מאולפני
מק ברקע תמונתך של מזכרת,

 לעולם אותך שיעתיק רגע, סים.
 יפה. שכולו חלומות

 שבחרת הרקע ממסכי אחד זהו
 מסכי של עצום מבחר בין בהם,
 על נמלל מה אך נהדרים. רקע

 יש מלבדם, כאשר רקע, מסכי
הרחב המקצועי הידע את לתאר

עבו וכלי בדבר העוסקים של
ב המשוכללות המצלמות דתם,
מכ את היתר בין הכוללות יותר,
המ מימדי התלת הצילום שיר

 באמצעותו \\,׳'1-102 שוכלל
 אפקט עם תמונות לקבל ניתן
 אולפני מהמם. מימדי תלת

והבו מהראשונים הם ״סטאר״
 בשיטה המצלמים בארץ, דדים

זו. מהפכנית
 ״סטאר׳/ אולפני הם, כאלו

במ הנודעים, הצילום אולפני
 בן־ ברח׳ והמשוכלל החדש קומם

 ).237409 (טל. 160 יהודה
 אף המתמחים ״סטאר״, אולפני

 זוג של המאושר יומם בהנצחת
מעניקים חתונתם, ביום אוהבים

 הנכון המימד את צילום, לכל
 ב־ אם החתונה. הנכסף, במעמד
ב ואם בלעדיו, או קול הסרטת
כלה. — החתן של אלבום צילומי

מר מכוון אליהם, דווקא לאו אך י
 הצילום אולפני בעלי של צם

ה צילומי לגבי, מה ״סטאר״.
ילדו להנצחת הנזקקים ילדים

חו לצלמים בקשר, ומה ו תם
 אולפני מקיימים להם בבים

 והגדלה. פיתוח שירות ״סטאר״
ה באולפני הכל הכל, בקיצור,

חתו לצילום אם ״סטאר״. צילום
 סתם ואם לבר־מצווה, אם נה,

 או פחיים, יפה רגע להנצחת
 לצלם מצלמה לרכישת אפילו

החובב.

אקסקלוסיב״ וב״מיני ב״מיני״ ומתנות עור תיקי ארנקים, מבחר
 אבל זה, על חשבת לא אולי

 כלפי עצמך את מציגה כשאת
ב חלק נוטלת כשאת או חוץ,

 הוא הארנק שונים, אירועים,
 שלך. הביקור כרטיס בעצם

אקסק כאלה, ביקור״ ״כרטיסי
 מעולה, ובאיכות בלבד לוסיביים

 אקסק־ וב״מיני ב״מיני״ מצאתי
ב הארנקים חנויות — לוסיב״

 הוד) (פסג׳ 101 דיזניגוף רח׳
 על הדגש מושם ב״מיני״ בת״א.
 ש־ בעוד הארץ מתוצרת תיקים

מוצ — אקסקלוסיב״ ב״מיני
 חוץ, תוצרת תיקים בעיקר גים

לגב ותיקים מקוריות מתנות
רים.
תמ מעודן, טעם לך יש אם

 של מרשים מבחר ב״מיני״, צאי
ו עיצובים בסגנונות, ארנקים
 את נזכיר אם די שונים. צבעים

הצרפ דיור״ ״קריסטיאן השם
אי לגבי מושג לקבל כדי תי,
 כ״כ ״מיני״, של הארנקים כות

ותי ארנקים מבחר לבחירתכם
איטל צרפתיים, אופנתיים, קים

 המקומי. הייצור וממיטב קיים
 אק־ ״מיני של המיוחד הסגנון

 עם אותי הפגיש סקלוסיב״,
 טרם כמותם ותיקים ארנקים

בעיצו שיגרתיים ובלתי ראיתי
 במקצועי עשויים התיקים בם.
והעי חזקה, התפירה רבה, יות
התי מבחר ביותר. מרשים צוב
נשי תיקי צד, תיקי כולל קים,

מעור. ותיקים אה
הט בעלי הגברים עליכם גם

 לבחירתכם ב״מיני״, חשבו עם,
 תיקים, של אקסקלוססיבי מבחר
חגו מעור, בונד ג׳ימס תיקי
 אלה בצד שונים. ואביזרים רות

פס אקסקלוסיב״ ב״מיני תמצאו
 מסוגים מגוונות ומתנות לונים
אירוע. ולכל שונים

אק זוגי ביקור על דעתכם מה
מק מוכרות ב״מיני״. סקלוסיבי

את תקבלנה וחייכניות צועיות
דרי כל את לספק ותדאגנה כם

ומוצ התיקים בתחום שותיכם...
 די־ ב״מיני״ להתראות העור. רי

תל־אביב. ,101 זינגוף
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פסנתרים ושיווק ביבוא ותק שנות 40 בצד העולמי, הייצור ממיטב פסנתרים מציג — ״מלניק,פסנתרים״
 אחת על צחוק. לא זה מוסיקה

כ בפסנתרים. כשהמדובר וכמה
לרכי האפשרויות מהן שבדקתי

 אמין במקום טוב, פסנתר שת
 הובילו הוגן, ובמחיר ומקצועי

 — ל״מלניק הדרכים כל אותי
 בת״א. ,125 בדיזנגוף פסנתרים״

ל שני דור מלניק, פנחס מר
 בעצמו מנהל פסנתרים, יבואני

 והוא שנה, 16 זה המקום, את
 הפסנתרים מרכז את בפני הציג
 שנה. 40ל־ קרוב כבר הקיים שלו,

נגי לכלי סופרמרקט שמחפש מי
 ותפאורות, רקע מוסיקת עם נה

 טעה — לבילוי מקום לו שישמש
 נ־0פ שמחפש למי אבל בכתובת.

 הפסנתרים יצרני ממיטב טוב תר
מקצוע אנשי שמחפש מי בעולם,

ב שנים עשרות של ותק בעלי
 שמעוניין מי בפסנתרים, טיפול

רוכ בו במקום פסנתר, לרכוש
המוסי מיטב — פסנתרים שים

 המעדיפים ולכל בארץ, קאים
פסנת ״מלניק בטוח, על ללכת
 עבורכם. הכתובת הוא — רים״

 מר בפני הציג במקום, בסיורי
 שלו, האיכות פסנתרי את מלניק

 המערב הפסנתר — $311161 בהם
 הפסנת־ את וכן המעולה. גרמני

 ,01311611 — האנגליים רים
01150111£. 1(311 :831X3.11 ו־

האמ 831)111111 את .86111167
 הפסנתר ,£311׳31 ואת ריקאי
 הפסנתרים, שיווק בצד היפני.

 שני פסנתרים״, ב״מלניק מוצגים
משו אלקטרוניים אורגנים סוגי

 מיוחדים, אפקטים בעלי כללים,
££ חד 0111מ61ה- ל גם .0

ב״מלניק דאגו כספית מוגבלים

831)111׳111
•האמריקאי האיכות פסנתר

פסנת ולבחירתכם, פסנתרים״,
 מלאה. באחריות משומשים רים

 אחיו, ניצב מלניק, מר של לצידו
 שהתמחה בלונדון, קול־ג׳ בוגר

 ואת פסנתרים, ובניית בכיוון
 ל־ בלעדית תורם הוא מומחיותו

 מנוהל העסק פסנתרים״. ״מלניק
 שכולם המשפחה בני ידי על רק

 הניהול במוסיקה. רב ידע בעלי
ה מספר את מצמצם המשפחתי

 מחיר להורדת ותורם עובדים
הפסנתר.

 לרכוש הבאים ומי מי כשבדקתי
 גיליתי מלניק, אצל פסנתרים

מו מפורסמים, זמרים .של שמות
ל ספר בתי מועדונים, סיקאים,
 אנשים בצד מלון, ובתי מוסיקה
לא האמת, על ולהודות פרטיים.

 טבעי לי נראה מכך. הופתעתי
במוסי מקצוע שאנשי ביותר,

 בפסנת־ מקצוע לאנשי יפנו קה,
רים.

פסנ ב״מלניק הפסנתרים כל על
 למשך אחריות מוענקת תרים״

 נוחים התשלום תנאי שנים. 10
 ״כל מלניק, מר ולדברי ביותר.

אפש — מקובלת תשלום צורת
ש לכם ומובטח אצלנו״. רית

ימנ לא תשלום תנאי של בעיות
 לפסנתר. להגיע מכם עו
 עדיין היססתם דקות, 5 לפני אם

 כעת הפסנתר, לרכישת בקשר
 ל- שקט בלב לנוע יכולים אתם
 220303 טלפון — 125 דיזנגוף רח׳
 פסנתרים״ ל״מלניק להיכנס —

!בהצלחה ולהיווכח.

פיוסומי אינסורפטיבי מדור




