דפי קטגוריות לחברת הפקות אירועים "אוהלי אברהם"
הפקת אירועים
חברת אוהלי אברהם הינה חברה מובילה בתחום הפקת אירועים ומספקת עבורכם מכלול של
שירותים תחת קורת גג אחת .הפקת אירוע בעידן של היום היא לא משימה פשוטה ,וזאת לאור
העובדה כי מדובר בתהליך המצריך ידע רב ושימת לב לכל פרט ופרט במהלך הארגון .תכתיבי העולם
המודרני בתחום הפקת אירועים מצריכים מבעלי אירועים לעמוד בסטנדרטים גבוהים ולספק לאורחי
האירוע חוויה בלתי נשכחת .לכן ,צוות החברה עומד לרשותכם ויחד אתכם יפיק אירוע בלתי נשכח,
התואם לציפיותיכם.
הטרנד החדש -הפקת אירוע תחת כיפת השמים
גולת הכותרת של חברתנו בתחום הפקת אירועים היא – הפקת אירוע מושלם תחת כיפת השמים.
הפקה שכזאת טומנת בחובה משימות רבות ,הרי בל נשכח כי הלוקיישנים הנבחרים לא תמיד ערוכים
למשימה זו מבחינה לוגיסטית .הפקת אירוע תחת כיפת השמים ,היא ללא ספק חוויה מהנה והיא
מחליפה בגאווה את אולם האירועים המסורתי ,כמובן ש הפקה זו מתאימה לבעלי אירוע המעוניינים
להפיק אירוע נוצץ שאינו שגרתי.
חברתנו מציעה מגוון רב של ציוד המותאם בקפידה לאירועים תחת כיפת השמים ,בין אם מדובר
באוהלים מקורים ואטומים מפני מזג האוויר ,מערכות ישיבה ,פופים ,מחצלות ,ציוד לוגיסטי ועוד .כל
הציוד הי נו חדיש ביותר ומותאם באופן אישי לכל אירוע על פי כמות המוזמנים ואופי האירוע המבוקש.
שירות הפקת אירועים מגוונים
חברתנו הינה בעלת ניסיון עשיר בהפקת כל סוגי האירועים ,החל מאירועים אינטימיים קטנים ועד
אירועי ענק ,כמו – חתונות יוקרתיות או אינטימיות ,בר או בת מצווה ,ברית או בריתה ,כנסים עסקיים,
השקות מוצרים ,ימי הולדת ,מסיבות רווקים או רווקות ,אירועי חברה ועוד .צוות המפיקים שלנו מעניק
שירות אישי לכל לקוח ומתאים את סוגי האטרקציות בקפידה לכל לקוח ועל פי דרישה.
מפיקי האירועים שלנו כאן בשבילכם ,על מנת להפוך את האירוע שלכם לבלתי נשכח ,פנו אלינו עוד
היום ותיהנו מאירוע מושלם!

הפקת ימי הולדת
חוגגים יום הולדת? מזל טוב! נכון שמדובר באירוע אינטימי יחסית ,אך ארגון והפקת מסיבת יום
הולדת הוא לא דבר קל .עליכם לארגן ,לעצב ,לדאוג לכיבוד ,ללוקיישן מעניין ,להפעלה ובכלל לחשוב
על כל פרט ופרט במהלך ההפקה .הפקת מסיבת יום הולדת גוזלת זמן רב ומצריכה חשיבה מחוץ
לקופסא ובכלל יש צורך לדאוג שהכל "ידפוק" כמו שצריך .לכן אנחנו כאן כדי להגשים לכם כל חלום
ולהגיש לכם את האירוע ממש על מגש של זהב!
צוות חברת אוהלי אברהם – הפקת אירועים ,כאן כדי לגבש לכם קונספט מרשים שיעניק לכם
ולאורחים חוויה בלתי נשכחת .צוות המפיקים שלנו ילווה אתכם באופן אישי יד ביד ,החל משלב
התכנון ועד לסיום האירוע .יחד נבנה לו" ז מאתגר ,נבחר לוקיישן מתאים ,נזמין הפעלה המתאימה
ליום ההולדת ,נעצב את המקום ,ובכלל נקבל יחד החלטות גדולות ונדאג לכל הפרטים הקטנים .עם
כל הידע והניסיון שלנו ,תוכלו לקבל אירוע מושלם עד כדי כך שהאורחים לא ירצו ללכת ,אבל זה כבר
סיפור אחר.

כיצד עובד תהליך הפקת מסיבת יום הולדת בחברתנו?
נתחיל בפגישת היכרות ראשונית ונגבש יחד קונספט לאירוע הכולל בחירת מועד ,סגנון ,מיקום,
תכנים ותקציב אישי.
• ברשותנו מאגר של נותני שירות איכותיים המציעים מחירים אטרקטיביים השמורים רק לנו ,כך נוכל
לסייע לכם לבחור את השירות המתאים לכם ביותר ולאופי החגיגה.
• צוות ההפקה יפגין נוכחות בזמן האירוע וידאג שהכל "ידפוק" כמו שצריך עד שהאורחים יעזבו את
האירוע מרוצים.
הטרנד החדש – הפקת מסיבת יום הולדת למבוגרים
נהוג לחשוב כי הפקת מסיבת יום הולדת שייכת רק לילדים ולצעירים ,אך בשנים האחרונות חגיגות
ימי הולדת למבוגרים תפסו תאוצה רבה והם מזמן לא מסיבת יום הולדת סטנדרטית שבה נפגשים
כמה חברים ,אוכלים עוגה והולכים לביתם .גם אנשים מבוגרים בני  +50חוגגים ימי הולדת במסיבות
מקוריות ומרשימות עם הפעלות ומגוון רב של אטרקציות מהנות.
צוות המפיקים שלנו כאן כדי לספק לכם מסיבת יום הולדת בלתי נשכחת! פנו אלינו עוד היום ונפיק
לכם אירוע חלומי!

הפקת בר/בת מצווה
רוצים לחגוג בר מצווה בקונספט ייחודי? בת מצווה מרשימה שלא יפסיקו לדבר עליה? נראה כי אתם
הולכים לעבוד קשה .למה? כי בני ה נוער של היום הם בעלי זהות משלהם ועם הזהות באות גם
הדרישות .לכן ,הפקת חגיגת בר או בת מצווה היא כאב ראש לא קטן עבור הורים במידה ומנסים
לעשות זאת באופן עצמאי .חברת אוהלי אברהם – הפקת אירועים ,כאן כדי להפיק לכם אירוע חלומי
ולדאוג שהאירוע שלכם יהיה המוצלח ביותר ,כדי שאתם תגיעו אליו רעננים.
שימו את הדאגות בצד ,צוות המפיקים שלנו כאן!
נער ונערה המגיעים לגיל בר או בת מצווה מתמלאים ברגשות רבים ומפתחים ציפיות גדולות
מהאירוע ,הרי לכל אחד יש את החלום שלו וכל אחד מעוניין בקונספט שונה .ישנן בנות החולמות על
הפקת חגיגת בת מצווה נוצצת עם מגוון של אטרקציות מהנות ,וישנם בנים החולמים על חגיגת בר
מצווה מהסרטים בסגנון גיבורי על או כדורגל .בקיצור ,לכל אחד יש דרישות משלו ,אך כאן ההורים
נכנסים לתמונה ועושים קצת סדר .כמובן שכל חלום הוא בר השגה ,כך שצוות המפיקים שלנו יכוון
אתכם לבחור אירוע שיענה על דרישותיכם ועל ד רישות הילדים .בקיצור ,אנו פתוחים לרעיונות
חדשים ,ומוכנים לזרום עם חלומכם ולהפיק אותו עבורכם.
מה אנו מציעים?
אנו מציעים פגישת הי כרות עם ההורים ובן או בת המצווה ,אנו נקשיב לרצונות ,נגבש קונספט ונתחיל
לרוץ ,לתאם ולבחור לכם בדיוק את מה שצריך לאירוע מושלם .אנו עובדים עם מגוון ספקים ונותני
שירות ,אם זה מפעילי האטרקציות ,הרקדנים ,הזמרים ,הלהקות ,התקליטנים ,מפעילי הברים
המתוקים וזוהרים ,מעגלי המתופפים ,מפריחי הבלונים ,צלמים ,מעצבים ,עורכי בוק עוד רבים.
צוות המפיקים שלנו כאן כדי להגשים לכם כל חלום! אנו נסקור היטב את כל האפשרויות הרצויות
ונפיק לכם אירוע העונה על ציפיותיכם!

