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 המתכונת שינוי העילה: תלת״מימדי. אירוע היה זה
ערב-פסח. מאז הזה״, ״העולם של

קבו ותרגילים גיוזות־סולו מטוסים ערכו באוויר
 שפת- לאורך בת־ים, ועד מנתניה שעבר במטס צתיים.

 הזה", ״העולם שער בצבעי עשן המטוסים הפליטו הים,
 גדולים: שלטים אחריהם גוררים כשהם ואדום, שחור

 עתיק, מטוס הזה״. העולם קראתי יודען אתה ״מאיפה
 לאירוע מעל חג הזה", ״העולם שם התנוסס כנפיו שעל

לחוגגים. מנופף כשהטייס נמוך, בגובה
באורף כרזת״ענק, שעליה ארוכה, דוברה עברה בים

 הסיסמה: ועליה מטרים, ארבעה ובגובה מטרים 12
 השני: ובצד ישראל"; של השבועון - הזה ״העולם

בישראל". הלוהט ״שטח־הפירסום
 יפהפיות, דיילות דברים. הרבה קרו היבשה על

 ועד מהרצליה לרוחצים חילקו שחור״אדום, לבושות
 החול על הזה". ״העולם של גליונות״חינם אלפי בת״ים
 ״העולם גלימות להצגת הם גם דוכני״תצוגה, הוקמו
הזה״.

 ״אכדילי", המיסעדה בשטח עצמו. האירוע ובעיקר:
פירטו- עורכי־עיתונים, הצטופפו ״אכדיה״, מלון לרגלי

 החדשה המינהלה אנשי עם יחד חברות, מנכ״לי מאים,
 בית- את שעברו עיתונאים הזה״. ״העולם של והמערכת

 האחרונות השנים *0 במרוצת הזה" ״העולם של הספר
 כולם כאשר הנוכחיים, חברי״המערכת עם התערבו

 זיכרוני, רפי של הסיני האוכל את בחדווה זוללים
 איש הוא גם ״ברווז־הזהב", רשת״המיסעדות מבעלי

 שמסביב הרב״מימדי למיפגן לשעבר. הזה" ״העולם
חד ״שווקים חברת מנכ״ל זורבין, בועז אחראי היה

 המתמחה הימית", ״המדיה חברת שבבעלותה שים"׳
0₪ר אלי צילם •כאלה בתצוגית ה

 הפירסומוהאבא מ׳
1 פוגל דויד

 מסע-הפירסום כוכבת דנה, לנכדתו חייד
בגוש־ז האוטובוסים על זהב" ״גלגלי חברת
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ופיוסומא׳ מפרסם
חד ״שווקים חברת-הפירסום מנכ״ל זורבין, בועז עם בשיחה
האירוע. אירגנה הימית", ״המדיה שלה, שחברת־הבת שים״,

כת טל־שיר ענת והפירסומאי. □111111111111
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 ״אריאלי", חברת״הפירסום מנכ״ל טל״שיר, עמוס של
״דחף". חברת״הפירסום בעל זורבין, אליעזר בחברת
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ורעייתו. מלניק דן והפירסומאי ממחלקת־המודעות מיטרני רינה מימין). (ראשון
הפירסום בעולם האשה

״גלי״. חברת מבעלי אורון, גבי ותעשיין־הנעליים (מימין) טמיר דויד הפירסומאי ריה




