
> ב חדש \ ז \ ־ ם לבעלי חדש \ ם לבעלי חדש ב חדש עסקי 1 חדש עסקי

י צד ' \ ם ב י

עסקים לבעלי
 צריך אתה גם לפעמים
פרסום.

 מוצרותיק, להזכיר חדש, מיד,* לפרסם
 מכירת על לבשר מלאי, על להודיע

 מכירות, מבצע עונה,לעודד סוף
 על לבשר פתיחה, שעות על להכריז

לחופשה. יציאה
פרסום. צריך

תמיד
 יעיל. מקצועי, שיהיה אז פרסום אם

 מוכר. נכון, פרסום שיהיה
 ליכולתן לך, שמותאם פרסום

 צריך שאתה הפרס־ם ילאפשרויותין.
 ואמינה מקצועית גדולה, חברה רק

 אישי. יחס הרבה עם לן, להעניק יכולה
 שרותי כל את תמצא בו פרסום כל 4\־\ז\ ב

 אלין, קרוב — צריך שאתה הפרסום
מכירותיך. את ומקדם לצרכיך מתאים

לעסקים דחף
מ פרסום כל רוזץ.) סניפי לרשת
 מומחים מקצועיים, פרסום אנשי

 — שלך כמו פרסום תקציבי בניהול
 אנשי גרפיקאים, רעיונאים, תקציבאים,

 שלהם הידע כל שיווק. ואנשי תכנון
 שלך. הפרסום לתכנון לרשותך עומד

רווחים. שמביא יעיל נכוו, פרסום תקבל

מ צ ב *
*

* ע
 עכשיו הפרסום תכנון

 כסוי של במחיר
בלבד! ההוצאות

 מכירות לקידום פרסום תוכנית
 אנשי צוות ע״י עבורך במיוחד שתותאם

והשיווק*. הפרסום תחומי מכל מקצוע

מסחריות מודעות
 סניפי בכל למכור? מה לך יש

 מודעות עבורך יכינו בו פרסום דדז\>כל
 הצבעים, בכל הגדלים, בכל הסוגים, מכל
 העתונים. במחירי — העתונים לכל

 מוכשרים ורעיונאים גרפיקאים לשרותך:
ממודעות. וכיתוב בעיצוב מומחים צ ב *

★

* ע

*8 8.

!היכרות מבצע
ועמוד... ניסוח גרפי, עיצוב

הראשונה למודעה חשבוננו על
 המודעה של העתקים 100 ועוד שלך

הדואר* בתיבות לחלוקה

כתבות
פרסומיות

 כתבות בליווי עתונאי בסגנון פרסומת
 המשלב פרסום סגנון וצילומים.
 ואינפורמציה. פרסומת

 הפקה בו פרסום כל ד־\ז\> סניפי בכל
 כולל — פרסומיות כתבות של מלאה
 ארגון וצלמים, עתונאים עם תיאום

^ ופיקוח.

★

מ ב*
*

* ע
ק רדיו ם חז  ופרסו

סן על הכסף מ
 הסניפים/ בכל בו פרסום כל ב

 סוחפים/ וגיינגלים פרסומת תשדירי
 והלחנה/ כתיבה
 שידור/ זמני הזמנת

 הקטנה/. המודעה פינת
 וברור./ חזק רדיו פרסום

 להפקת' לשרותן, ובמאי תסריטאי
^ פרסומת סרטוני

מ *
 תשדיר לך קח
תסריט. לך קח

 בקולנוע. או ברדיו לפרסום
 לעשות ונכון לך מתאים זה אם
 מילים - חשבוננו על — לך נכין

תסריט או לפזמונת(גיינגל)

שלטים
 של וביצוע, עיצוב כולל מלאה, הפקה

 וצבעוניים מוארים שלטים :שלטים
 לאוטובוסים שלטים' ולחנויות. לעסקים

 שלטים חוץ. ושלטי פנים שלטי —
הרחוב. בקרנות מוארים

מ ב *
 וצבעוניים מוארים שלטים

הנמוך במחיר ולחנויות לעסקים
 תעודת כולל השוק, ממחיר 100/0ב-

חשבוננו* על גרפי עיצוב לשנה. אחריות

 לכתבות הצילומים
חשבוננו. על — פרסומיות

דרושים מודעות
 העתונים, במחירי העתונים לכל
 עין. מושכת מסגרת עם

חסכוני. ועימוד קולע ענייני, נסוח

\־\זי\>
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 שלנו המסגרת מודעות

 שלך הדרושים למודעות
תשלום. ללא
 וקיבוצים-העברת למושבים מיוחד שרות

03־611001 טל. באמצעות דרושים 'מודעות

ברכות מדורי
 בכיר לתפקיד התמנית חדש, עסק פתחת
 בכל המפעל. את הרחיב הטוב ידידך
 יארגנו בו פרסום כל \\ז\> סניפי

 — העתוניס לכל ברכות מדורי עבורך
 המדור ניהול המודעות, איסוף כולל

. העתון. עם ותיאום

מ *
*

4ע
 הברכות מדור ארגון

חשבוננו. על

מוכרת. הוצאה הפרסום
 מוכרות ותעמולה פרסום לצרכי הוצאות

 כדאי זאת בכל המס. רשויות ע״י
 לחסוך. וצריך לחשוב

 ארצית רשת — בו פרסום כל \>1\־\ ב
 — בישראל הגדולה הפרסום חברת של

 שאתה הפרסום שרותי שכל תמצא
יותר. משתלמים צריך

ם 50 פי סני

 תוכניתפרסום
 המותאמת מכירות וקידום

עבורך. במיוחד

50 □ פי ם 50סני פי סני

 בדיוק תקבל ב
שאתה הפרסום יאת

 ,',*'**■ צריך-נכון,
■4 מקצועי.

ם 50 פי סני

\ >11ד

.ו,״״״*
סניף

בו פרסום כל
 החדש

והמרווח
,123 אלנבי ברחוב

תל־אביב.
ם 50 פי סני
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תמיד פרסום. צוין אתה לפעמים
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