
אז איך אני הולך להקפיץ לכם את האירוע?

אמן הבלונים ברק דגן  - הצעת מחיר לבר מצווה

3 פריטי בלונים מדהימים 
לחתן בר המצווה!

עמדת בלונים איכותית 
שמאפשרת שירות מהיר 
ואדיב: קומפרסור מהיר, 
תאורה מתאימה, תיקי 
בלונים מסודרים לפי 

צבעים ועוד ועוד!

אני מגיע לאירוע בשבילכם 
ועושה הכל כדי שתהיו 

מאד מרוצים

צמידי בלונים
מוכנים מראש

צמידי בלונים

שמחה, חיוך ואהבה

כובעי בלונים
מדהימים מוכנים מראש

כובעי בלונים

יצירת בלונים מדהימים 
בזמן האירוע

יצירת בלונים

לחתן בר המצווה

 תנו לי להפוך את האירוע המצווה שלכם לצבעוני ושמח במיוחד!

עמדת בלונים

ילד בר המצווה לא ישכח לעולם! 
את החוויה הזו

 *המחיר כולל כבר מע"מ ומיסים כחוק * יש לי ביטוח צד ג' )למקרה שהאולם ישאל אתכם( 
* הצעת המחיר תקפה לאירועים בין חדרה לגדרה

החבילות שלי

חבילה בסיסית

3 פריטי בלונים
מיוחדים לחתן המצווה!

שעה וחצי
של יצירת בלונים בזמן האירוע

40 כובעי בלונים קסומים
מוכנים מראש

10 צמידי בלונים
מוכנים מראש

עמדת בלונים
איכותית

2,490 שח
חבילה מורחבת

3 פריטי בלונים
מיוחדים לחתן המצווה!

 יצירת בלונים במשך
האירוע כולו

40 כובעי בלונים קסומים
מוכנים מראש

10 צמידי בלונים
מוכנים מראש

עמדת בלונים
איכותית

3,490 שח
פופולארי!

השתתפתי בשבירת שיא 
גינס )בסין(, עבור עיר 

הבלונים הגדולה בעולם!

שיא גינס!

הדרכתי מאות אנשים 
בישראל ובכנס הבלונים 
החשוב בעולם )בארה"ב(

מדריך בינלאומי

נתתי שירות לעשרות אלפי 
אנשים במאות אירועים! 
לזכותי ניסיון של עשור 
ומאות לקוחות מרוצים

ניסיון של עשור

ואת כל הניסיון הזה אני הולך להביא איתי, כדי שהאירוע שלכם יקצור מחמאות!

קצת על הפעילות שלי

הצגתי בשתי תערוכות יחיד 
בתל אביב, שזכו לאלפי 

מבקרים

31 מדינות!תערוכות אמנות

אני מלמד ב-31 מדינות 
בעולם דרך הדרכות 

מוקלטות!

הפקתי את סדרת הרשת 
"מנופחים" בה הצופים 
 נהנים מיצירת בלונים

קסומים                          

הסדרה "מנופחים"

ועוד שלושה דברים שחשוב שתדעו
אני מגיע בעצמי לאירוע שלכם
)ולא שולח עובד שלי במקומי(

יצירות הבלונים שלי זכו להכרה בינלאומית, 
והן מהפנטות גם מבוגרים! 

אני אוהב אנשים! אני מומחה ביצירת אינטראקציות 
בינאישיות קסומות, שהאורחים שלכם יזכרו לנצח!

עליו גם חודשים אחרי שהוא יגמר?אתם רוצים שהאירוע שלכם יהיה מיוחד, ושכולם ידברו 

המליצו לכם לפזר ״מהבהבים ומשקפיים מפלסטיק״ 

ברחבה, כאלו שקניתם ברחוב כפר גלעדי, אבל אתם 

יודעים שלאורחים שלכם מגיע ליהנות מאמנות אמיתית?

אתם מחפשים אטרקציה מדהימה שתדבר 
לכולם? גם לילדים וגם למבוגרים?

התקשרו אליי או שלחו ווצאפ 0544-799777

שריינו את תאריך האירוע שלכם עכשיו!
)לפני שהוא ייתפס(



כפי שראיתם בתוכניות הטלוויזיה

צפו ביצירות שלי מרחבי העולם

התקשרו אליי או שלחו ווצאפ 0544-799777
מהרו לשריין את תאריך האירוע שלכם!

כנסו לאתר שלי

hollestudio עיצוב גרפי

אשמח להעיף לכם את האירוע

לגבהים חדשים!

מה אומרים הלקוחות?

לכל ההמלצות

"רצינו להודות לך על אירוע מדהים. הבלונים היו יפים ומגניבים, הילדים היו 
מרוצים, המבוגרים התנהגו כמו ילדים והייתה לנו חתונה צבעונית ושמחה בזכותך.

כל מי שמדבר איתנו על החתונה, לא יכול שלא להזכיר אותך בהתלהבות רבה. 
אני הייתי חוזרת על החתונה שוב רק כדי להסתכל הפעם איך אתה מכין את כל 

הבלונים" גל מרמת ישי

״אל ברק דגן הגעתי דרך הפורום. לא רצינו את כל הקשקושים והמשרוקיות 
אלא משהו אחר. הרעיון של הבלונים נראה לי מקסים והחלטנו שהולכים על זה. 

סגרנו איתו מלא זמן לפני והוא היה ההפתעה שלנו לאורחים ולמשפחות. הבלונים 
שברק הכין היו תוספת צבעונית ומקסימה לאירוע. הוסיף המון שמחה וצבע גם 

לרוקדים וגם לילדים שיצאו עם שלל רב מהאירוע. בעצם גם לילדים מהאולם השני 
שהתעלקו עליו כל הערב והוא כמובן הכין להם בשמחה כי לא היה לו מושג שהם 

לא קשורים אלינו...״ פיאנה מחיפה

״כמה מדהים היה הרעיון לשלב אומן בלונים, שיוסיף צבע שונה
לרחבת הריקודים - שכולנו כבר שבעים מכל החתונות....

ברק דגן הפיח רוח שובבה וחגיגית מהילד הקטן ועד לזקני השבט... כולם 
התקשטו.. לבשו.. והתרגשו מהעניין!!!.....מומלץ!! מומלץ!!! מומלץ!!״

נועה מכפר סבא

התקשרו אליי או שלחו ווצאפ 0544-799777

שריינו את תאריך האירוע שלכם עכשיו!
)לפני שהוא ייתפס(

https://www.mit4mit.co.il/biz/13686

