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ביותר הטובים ביותר-ויובל הגדולים לא

אירוע להכין עליך הוטל
 לערוך להזמין, לתכנן, — אירוע להכין עליך

אל״ז־אגה
 !לרשותך במה שרותי
 ? אירוע להכין עליך הוטל
 פריטים, בעשרות מטיפול מוטרד אתה ודאי

 פרסום, מבצעי אירועים, בתכנון הכרוכים
 שצברה במה״, ״שרותי וכהנה. כהנה ועוד

 כדי נוסדה שנים, עשר של ״קצר״ ניסיון
 אותם בכל המתיש הטיפול את מך להוריד
 מהם. אותך לשחרר ערוכים אנו פרטים.

 מהתחומים הוא — אירועים והפקת תכנון
 הטיפול כל את ממך ניטול שלנו. החזקים
 :כגון וטקסים, אירועים של ותיכנון בהפקה

 הסרת מפעל, פתיחת פינה, אבן הנחת טקס
 ועוד. חגיגית פתיחות לוט,

 ארגון — י ואירועים מסיבות בארגון מעונין
 הקמת אמנים, הזמנת והפקתו, האירוע

 הגברת תאורה, התקנת ובטוח, תפאורות
 היום־יומיים. מעיסוקינו הם — שילוט קול,

 לנו יתנו ביצוע, ואישור ממך אחד טלפון
 הדרוש והזמן השקט את — ולך ירוק, אור

 בלקוחותיך. השוטף לטיפול
 — וקבועות ניידות תערוכות והקמת ייצור
 הצלחנו מאוד. לנו המוכר פעולה תחום הוא

 ברחבי מסחריים וירידים תערוכות בארגון
 רב ניסיון על עדים כאלף מעידה הארץ,
זה. בתחום

 כשהוא קל עניו הוא — פרסום מבצעי תכנון
 למעשה, הלכה במימושו הנייר. על־גבי

 משאית בארגון יטפל מי הבעיה. מתחילה
 בהפעלת יטפל מי ן הארץ ברחבי פרסום

 הצצים ויוצאי״דופן מקוריים פרסום רעיונות
 הזמן או היכולת אין אולי, לך, ז במוחך

 ענין זה במה" ל״שרותי להפעילם.
יומיומי.
 סידורי דיגול, תפאורות, במות, השאלת
 מסכים, השאלת שילוט, בדים, עיצוב פרחים,
 הקרנת ניידים, מזנונים הקמת כרזות,

 בלונים, הפרחת אירועים, הקלטת שקופיות,
 פעולות בגדר הינם — ועוד דגלים אלומות

 ערוכים אנו אותם שוטפים שרותים של
לך. לספק

במה שרותי מעוללות
 המתרחשים קטנים״ ״סיפורים מספר להלן
 נאותים לפתרונות וזוכים יום מדי כמעט
 ניסיון בעל הוא הצוות החברה. צוות על״ידי

 השנים עשר במשך שהצטבר באירועים, רב
 מבעלי מורכב שהצוות לעובדה בנוסף

תושיה.

 לביצוע מכרז הוציאה גדולה חברה
 שהתפאורה משוכנעת והיתה תפאורה

 טלפונית שיחה בעת הוזמנה. אכן
 ששכחו התברר האירוע, לפני יומיים

 שרותי — לעשות מה ולהזמין. להתקשר
 יומיים ותוך לעבודה מיד נרתמה במה

 הקשיים כל למרות עמדה, התפאורה
העצבים. ומריטת

 היום״ ״סוף להצגה מהנסיעות באחת
 נתקעה לעין־גב בשבת כספי מתי עם

 ההגברה ציוד התפאורה, עם המשאית
 מה — מפוצצים הצמיגים והתאורה.

 להימשך. כמובן חיימת ההצגה ז עושים
 לבית״שאן. מתל־אביב צוות מזעיקים

 במהירות הגלגלים פרוק מאלתר הצוות
 פנצ׳רים מתקן לחפש לנצרת ונוסע

 שעתיים של סיבוב לאחר בשבת. העובד
 גלגלים עם פתוחה, חנות מוצאים

 למקום, חוזרים קונים, מתאימים.
 הבאה להצגה לנסוע וממשיכים מרכיבים

 בתיאטרון שעות 3כ־ עוד שמתחילה
ירושלים.

 בחיפה תפאורה להקמת שיצא צוות
 הביאו ששון״ ״וידל של ספרים לתצוגת

 הכנסת עם מסתבר אך תפאורה,
 כרמל דן מלון התפאורהלמקום

 והמידע מטר 1ב״ נמוכה שהתקרה
 מוטעה, היה מבית״המלון שהתקבל

 התפאורה תחתית את חתך הצוות
במועד. נערך והאירוע לאולם והתאימה
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