
אבל עמוק בלב אתם פוחדים שיהיה לאורחים קצת אתם מזמינים את כולם לאירוע הברית/ה שלכם, 
משעמם...

אתם רוצים שהאירוע שלכם יהיה מיוחד! גם לכם נמאס 

מ"מוצצים מבלונים" על השולחנות...

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

* המחירים מתייחסים לאירועים בין חדרה לגדרה * יש לי ביטוח צד ג' )למקרה שהאולם ישאל אתכם(

אז איך אני הולך לשדרג לכם את האירוע?

קצת על הפעילות שלי

אמן הבלונים ברק דגן  - הצעת מחיר לברית/ה

עמדת בלונים איכותית 
שמאפשרת שירות מהיר 
ואדיב: קומפרסור מהיר, 

תאורה מתאימה, תיקי בלונים 
מסודרים לפי צבעים ועוד 

ועוד!

עמדת בלונים

יצירת בלונים מדהימים 
בזמן האירוע!

לאורחים שלכם מובטחות 
אינטרקציות בינאישיות 

מחוייכות וקסומות!

יצירת בלונים

 תנו לי להפוך את האירוע שלכם לצבעוני ושמח במיוחד!

האורחים לא ישכחו לעולם! 
את האירוע שלכם

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

השתתפתי בשבירת שיא 
גינס )בסין(, עבור עיר 

הבלונים הגדולה בעולם!

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

שיא גינס! מדריך בינלאומי

הצגתי בשתי תערוכות יחיד 
בתל אביב, שזכו לאלפי 

מבקרים

תערוכות אמנות

ניסיון של עשור

32 מדינות!

אני מלמד ב-32 מדינות 
בעולם דרך הדרכות 

מוקלטות!

אני מגיע לאירוע בשבילכם 
ועושה הכל כדי שאתם 

והאורחים שלכם תהיו מאד 
מרוצים

שמחה, חיוך ואהבה

זר בלונים מושלם במתנה, 
כדי שתוכלו לקחת את 

קסם הבלונים הביתה

זר בלונים במתנה

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

החבילות שלי

חבילה בסיסית

שעתיים של יצירת בלונים
בזמן האירוע

זר בלונים במתנה

עמדת בלונים
איכותית

כולל כבר מע"מ

1,790 שח
חבילה מורחבת

שלוש שעות של יצירת בלונים
בזמן האירוע

זר בלונים במתנה

עמדת בלונים
איכותית

2,590 שח

כולל כבר מע"מ

פופולארי!

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!

התקשרו אליי או שלחו ווצאפ 0544-799777

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



התקשרו אליי 0544-799777
barak@balloonart.co.il שלחו הודעה

כנסו לאתר שלי

hollestudio עיצוב גרפי

אשמח להעיף לכם את האירוע

לגבהים חדשים!

כפי שראיתם בתוכניות הטלוויזיה

צפו ביצירות שלי מרחבי העולם

התקשרו אליי או שלחו ווצאפ 0544-799777

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