
מחפשים בנרות פעילות חדשה לחנוכה? 
בשביל זה אנחנו כאן...בשביל זה אנחנו כאן...

חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. והוא בעיקר מציע המון אפשרויות: ניסים ונפלאות, 
לביבות וסופגניות, סביבונים וחנוכיות, שירים ו...

אז איך מוציאים מכל זה אירוע לעובדים שיהיה ברוח החג, ברוח החברה וגם 
ידליק את כולם? מחכים לנס או שנותנים לנו להפתיע אתכם עם רעיונות מקוריים 

ופתרונות מלהיבים?

הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם...הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם...

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

לאורך השנים לקוחותינו נהנים לאורך השנים לקוחותינו נהנים 
ממחויבות חד משמעית וייחודית ממחויבות חד משמעית וייחודית 

בנוף של חברות האירועים: בנוף של חברות האירועים: 
להמציא את עצמנו כל פעם להמציא את עצמנו כל פעם 

מחדש ולספק את ההצגה הכי מחדש ולספק את ההצגה הכי 
טובה בעיר. טובה בעיר. 

הנה הנה 2 תגובות מייצגות  תגובות מייצגות 
שקיבלנו מהלקוחות שלנו:שקיבלנו מהלקוחות שלנו:

התוכנית מבית: משרד: 09-9518184, 077-3517351, 077-3517352  פקס: 09-9518186
PartyShock@bezeqint.net         61534 ת.ד. 53402 ת“א מיקוד

www.PartyShock.co.il

"...ברצוני להודות לכ בשמי ובשמ כל 
מחלקת IT בקומבר� על אירוע 

שהופק בצורה המקצועית ביותר, 
השירותית ביותר וביח� האישי ביותר 

שנתקלתי בו. אינ לי מילימ על 
ההפקה!!! יומ הגיבוש היה 

מדהימ - הפרי�ה הייתה אחת 
המושקעות שראיתי בחיי (וראיתי...), 
המשימות היו מהממות והאנשימ 

נהנו ברמות על..."

IT אילת אלב� / מחלקתאילת אלב� / מחלקת
COMVERSE

"...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..."

HR PS Team / מיכל ואלינור
LOGIC


