כתבה עיתונאית עבור אולם אירועים בראשון לציון
האם העיר ראשון לציון הופכת למעצמת אירועים ישראלית?
בשנים האחרונות נראה כי ראשון לציון היא עיר שממצבת את עצמה לאט אבל בטוח
כמארחת ,ממש מפתחת תרבות בילויים משל עצמה ואינה זקוקה לתל-אביב שתתמוך בה.
זה התחיל עם לקוחות הקניונים האהובים במערב העיר ,אחר כך הפכה למעצמה קולינרית
של מסעדות מיוחדות שוקקות חיים ,ועכשיו היא גם מציעה חידושים ואטרקציות גם למי
שמחפש אולמות אירועים יוצאי דופן ויוקרתיים לכל קהל בכל היקף.
מגני אירועים קסומים ועד אולמות בוטיק המציעים קולינריה משובחת לצד חוויה יוצאת דופן
– אלו רק מעט ממה שתוכלו למצוא בקטגוריית האירועים בראשון לציון .המגוון הרחב
והאפשרויות האין-סופיות ללא ספק שווים בדיקה מקיפה.
השילוש הקדוש – ים ,אזור המרכז הנחשק ושפע של אולמות וגני אירועים
אז יצאנו לבדוק מדוע קיימים כל כך הרבה אולמות אירועים בעיר המונה  220,000תושבים
וגילינו את כל הסיבות המוצדקות לכך .חופי הים הקסומים של ראשון מתפתחים בקצב מהיר
ומאזורים שוממים של ממש התפתחו חופים מרהיבים ומאובזרים היטב ולצדם אולמות
אירועים השוכנים ממש על חוף הים .לצד כל אלה ,מדובר באזור מרכזי המהווה לוקיישן
נהדר עבור זוגות שלהם מוזמנים מכל קצוות הארץ .באזורי התעשייה של העיר אנו רואים לא
מעט מגדלי משרדים שאף הם תרמו למצב ,הם זקוקים לאירועי השקות ,מסיבות חברה וכל
מה שאולם אירועים מציע בקטגוריית האירועים העסקיים.
פנינו לשני אולמות אירועים נחשבים בראשון לציון כדי להבין מה גרם להם לפתוח אולם
דווקא שם ומהו הבידול של ראשון לציון ביחס לערים אחרות.
מון אירועים שוכן במזרח ראשון לציון באזור תעשייה שוקק חיים ,שסביבו ניתן למצוא מתחם
בילוי מהנה ובו ברים ומסעדות המציעים אווירה אורבנית .מיכל סדן ,מנהלת מכירות ואחת
השותפות באולם האירועים מון כאן כדי לספר לנו מה מיוחד בראשון לציון ועד כמה ריבוי
האולמות משפיע על התחרות.

"התחרות מורגשת היטב באוויר .עוד בשיחת הטלפון עם לקוחות הם מעניקים תחושה שאני
נמצאת 'ברשימה' ועליי לשכנע אותם למה דווקא לערוך אצלי את האירוע" ,כך מספרת סדן.
"ולכן ,אני מייעצת ללקוח ומנסה לבדל אותי מהסביבה כדי שיבואו לערוך אצלי את האירוע".
לראשון לציון הגיעה סדן לפני כ 15-שנים עם בעלה והחלו לעסוק בתחום האירועים ,הם גילו
קהל איכותי ברמה גבוהה ,קהל חמים ,מפרגן וכזה שאוהב להשקיע באירועים .את הבידול
של האולם צוות האולם יוצר ביחס האישי ,בטעמים הקולינריים המגוונים ובוורסטיליות
המוצעת במקום.
גם רמי קסנטיני הבעלים של ונציה אירועים הממוקם באזור התעשייה הישן של ראשון לציון,
מציע חוויית אירוח שונה שתאפשר לו לבלוט מעל כולם ,ממש חוויה ונציאנית הפועלת על כל
החושים" .הקושי בא לידי ביטוי אצל הלקוח המתקשה לבחור מרוב ההיצע הרב" ,ולכן אולם
ונציה מציע ייחודיות מסוימת ,לא עוד עיצוב שחור לבן ,אלא את הצבעים הססגוניים של ונציה
שיאפשרו לקהל לקבל משהו אחר" ,כך מסביר קסנטיני" .הרצון להציע משהו אחר הוא
הכרחי לאור התחרות ,ולכן בנינו קבלת פנים ייחודית השונה משאר האולמות הקטנים באזור
לצד עיצוב מרשים שלא ניתן למצוא בשום מקום אחר".

