באביב הכל מתחדש .גם אנחנו...
זה הזמן לפרוח ,את העבודה קצת
לשכוח...
אנחנו יודעים שזה נשמע מוזר אבל יש
בחוץ דברים שאין באינטרנט

איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב
אה ,וגם כי אנחנו מזמינים אתכם לצאת איתנו החוצה ,לשמש
המלטפת ,לאוויר הרחוץ ,לשמים הכחולים ולמרבדי הפריחה .לנשום
עמוק ולהיזכר כמה כיף לבלות יום שלם בחוץ )ובסוף להצטער שלא
עושים את זה יותר(

כשכמעט כל שביל הוא הבטחה לחגיגת צבעים וריחות,
שדות ירוקים וגבעות פורחות כמעט לא משנה לאן נצא.
ובכל זאת ,נשמח לקחת אתכם למקומות קסומים ולא
מוכרים ולאתגר את כל מה שהכרתם על פעילות חוץ.
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לאורך השנים לקוחותינו נהנים ממחויבות
חד משמעית וייחודית בנוף של חברות
האירועים:

להמציא את עצמנו כל פעם
מחדש ולספק את ההצגה הכי
טובה בעיר.
הנה  2תגובות
מייצגות שקיבלנו
מהלקוחות שלנו:
"...ברצוני להודות לך בשמי ובשם כל מחלקת  ITבקומברס על
אירוע שהופק בצורה המקצועית ביותר ,השירותית ביותר וביחס
האישי ביותר שנתקלתי בו .אין לי מילים על ההפקה!!! יום הגיבוש
היה מדהים  -הפריסה הייתה אחת המושקעות שראיתי בחיי
)וראיתי ,(...המשימות היו מהממות והאנשים נהנו ברמות על"...
אילת אלבס  /מחלקת

״...רציתי להגיד תודה ענקית על אירוע מושלם ומהנה...
להפיק אירוע ליום שלם לכ 220-עובדי חברת הייטק זה
אתגר לא פשוט ..הטיזרים ,ההכנה לפני ,הדיילות
באוטובוסים ,והתפעול ביום האירוע היו מושלמים .האוכל
היה ברמה שציפינו ואף יותר ,הפעילויות היו מגוונות
ומהנות ,הספקים אליהם הפנית היו מצוינים והמתנות אכן
היו שוות והתקבלו בתגובות חיוביות .הירידה לפרטי
פרטים ,היכולת להגיב
בזמן אמת להפתעות
ולדאוג שנקבל כל מה
שצריך מוכיחים שבאמת
אכפת לך...״

מיכל ואלינור
HR PS Team
LOGIC

IT

COMVERSE

נשמח ליצור גם עבורך את האירוע שכולם ידברו עליו ,עם
תכנים מקוריים וערכים מוספים ,והכל כמובן במסגרת
התקציב.
לך נשאר רק להתקשר .את כל השאר אנחנו נעשה ,כי
זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב.
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