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*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

|  אירועים בחברה 
משרדים וחברות



".הולךהכל"רצף משחקים היתוליים באווירת 
 Iמשחקי חברה של פעם  Iמשחקי בלבולים  Iמשחקי אלכוהול  Iאליפות בדקה  Iמשחקי זוגות 

!!והמון ריקודים ברחבה, פנטומימה, משחקי אימפרוביזציה
!מומלץ לכל מי שאוהב לעשות שטויות

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

! שעשועי קהל



!בואו נשיר

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

.משחק מוזיקלי משגע שיגרום לכם לשיר ולרקוד
?אז מה זה כולל

חידוני זיהוי מוזיקליים▪
אליפות הגאון המוזיקלי▪
תחרות הלהקה האהובה משחקי שירים מדליקים|הפינה הנוסטלגית ▪
משימות מורל קבוצתיות▪
הרבה מאוד מוזיקה וריקודים▪

!מומלץ לכל מי שהמוזיקה אצלו בנשמה



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

On the bar ?בישיבה?                                                        איך אתם רוצים את הפעילות
חוויתיתהפעילות המושלמת לקבוצות המעוניינות בהרצאה ! המופע המרכזי–קבלו את מופע האלכוהול 

,  מסתורי היין, הפעילות חושפת את המשתתפים בה לעולם הקוקטיילים. המשלבת טעימות אלכוהוליות
ניתן להתרכז באחד העולמות במהלך . מסביב לעולםוסיידריםבירות , וסיפורי אלכוהול, חוויות הקפה

או.                           הסדנה או ליהנות מהמגוון
!בא לנו סדנה אקטיבית

סדנת אלכוהול ייחודית בסגנון  . הדובדבן שבקצפת. סדנת הדגל של החברה–תפור עליכם " על הבר"
מושלמת כפעילות פורימית  " על הבר"סדנת +(. 18)לכל הגילאים ( ומותאמת)המתאימה " קלאב מד"

ייהנו משתתפי האירוע מארבע עמדות הפעלה  ( שיכולה להיערך בכל מקום)במהלך המסיבה . עדלאידע
הכרת עולם הקפה  , דרך טעימות יין, קוטייליםמשיקשוקיהחל , ם-י-מ-י-ה-ד-ומשחקים חברתיים מ

"  מגע אישי"אירוע נוסיף / במסיבה". סיבוב אלכוהול סביב העולם"באמצעות משחק חברתי מבדר ועד 
גם לנשים בהריון ואף לאילו  )המסיבה מתאימה לכולם . הכולל התייחסות פרטנית לפורים ולחברה

.החל מעשרות ועד מאות משתתפים יכולים להשתתף בו"( בדם שלהם"שחושבים שאלכוהול אינו 
.  כשעה ורבע: משך זמן הפעילות



אשר מתקיימת במשרדי החברה  , היא פעילות היתולית אקטיבית" חפשים למטמון(ת)מ"הפעילות 
הנייד לבין משימות   escape  roomשילוב בין היופי שבעולם ה. קווסטומושלמת  כחוויה פורימית בסגנון 

".למטמוןהמירוץ"בסגנון 
נתחיל עם חידון  , (משתתפים10כל קבוצה בת כ)לאחר שנפגש  נחלק את משתתפי האירוע לקבוצות 

!  למירוץואז נצא ...( כל תשובה נכונה תהיה שווה רמז חשוב בהמשך)ה והחברה 'היתולי על החבר
המשתתפים מחידות ואתגרי מחשבה אשר יפנו  יהנוהמירוץבמהלך . למשך כשעה וחצי לערךהמירוץ

המשימות משתנות  )אותם למשימות היתוליות בסגנון פורימי ברחבי המשרד או ברחובות הסמוכים 
אתגר  , עמדת קוקטיילים בסגנון המשתה, הפעלות כתבי סתר, בהתאם למקום וכוללות הרכבת פאזלים

מטרת הקבוצות ...( איפור עצמי וסלפי תחפושות קבוצתי, משיכת חבל, קליעה למטרה, אוזני ההמן
בסיום טקס הרמת לחיים מסורתי  . תהיה לצבור נקודות רבות ככל האפשר ולסיים את המסלול ראשונים

!  לכולם וחלוקת מדליות וגביעים לקבוצות המנצחות

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

מחפשים את המטמון



מעלית הכסף

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

שעשועון מטורף שמתרחש בתוך  
...המעלית שלכם

?מה זה כולל
שחקנים2

עיצוב מעלית כולל מוזיקה
+  תוספת צילום גו פרו במעלית 

הדפסה על מגנט  



ישראליליליליהכי 
.מקורי-אסלי-עברי-שעשועון ישראלי
מנהיגים ואישים   Iסרטי בורקס  Iמוזיקה עברית 

 Iנקודות ציון היסטוריות  Iסלנג ישראלי  Iבולטים 

..ועוד Iקי 'ציור השבוע של גIארץ עיר 
המשחק הכי מדליק על התרבות וההיסטוריה של  

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*.כולנו



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

חדרי הבריחה מגיעים אליכם עם פעילות  ESCAPE ROOM...?מי אמר 
!  מושלמת במשרדים

איש מהעבודה לחדר  8עד 4עד היום הייתם צריכים להוציא כל פעם 
והנה מגיעים חדרי הבריחה  ? חצי יום הלך כולל אוכל ושתיה? בריחה

אנו נהפוך את החדרים שתקצו לנו במשרד לחדרי  ! אליכם למשרד
מרגל  "! המרגל התעשייתי"בריחה כולל משימות מדהימות בסגנון 

האם תצליחו  ! תעשייתי חדר לשירות הארגון וגנב סודות מקצועיים 
במהלך המשימה תתמודדו עם ? לחשוף אותו ולהציל את החברה

קודים מתחלפים באתרי  , כתבי סתר, קלפי קסם, מיילים מוצפנים
עד שתפרצו לכספת ובה תמצאו את כרטיס העובד  ועודאינטרנט ועוד 

!ותחשפו את זהותו
.עד שעה וחצי: משך זמן הפעילות

ESCAPE ROOM



קופסאות בריחה

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

הפעילות המושלמת לכל מקום בו כולם משתתפים בפעילות  -קופסאות הבריחה  
מי תהיה הקבוצה הראשונה שתפתח  ! אישי לכל קבוצהsmartboxמרוכזת סביב 

??אותה
במקום לנעול  ! smartboxהפעילות כוללת אלמנטים המדמים חדר בריחה בתוך ה

לרשותכם קופסת משחקי  ! משתתפים בחדר אנחנו נועלים חוויות בקופסאות המילוט
!  הריגול בסגנון סוכני מוסד

 miאימייל מסתורי שנשלח מתא טרור בלונדון מיורט על ידי המוסד ותוכנו נמסר לסוכני ה

דקות  60מטרתכם תהיה להצטרף לחקירה ולעצור את הלפטופ שסופר . בלונדון 5
במסגרת החוויות שהקופסאות מכילות תתמודדו עם כתבי  ! אחורה ולהציל את העולם

פריצה לכספת ואף קוד נטרול  , כתבי סתר שיחשפו בניסוי מדהים, קודים במספרים, צופן
!הפצצה במחשב נייד

.עד שעה וחצי: משך זמן הפעילות



Game changer

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

?רוצים פעילות מחשבתית אקטיבית
...משנים את כללי המשחק

משנה את כל מה שהכרתם בתחום המשחקים  ... כשמה כן היא"  "GAME CHANGERהפעילות
המשחק הוא שילוב בין פעילות קבוצתית סביב שולחן ושימוש בכל חלל האירועים בו  . החברתיים

...  חלקם בעולם הסייבר וחלקם בעולם המציאותי-הפעילות מתקיימת לטובת מציאת רמזים  
 THE BLACK HACKER–סיפור המסגרת 

נחטף בהשתלטות מרחוק של  , הנואם המרכזי בכנס רכב אוטונומי, ביטחוניסט לשעבר, איש עסקים בכיר
BLACK BOX HACKER על רכב הדרכה אוטונומי  .

הם לא   . PENETRATION TESTINGמומחי הסייבר שלנו הקפיצו את השותפים שלנו לדירה ממנה התבצע 
.  מצאו את החשוד שנמלט אך כן אספו ראיות מהחדר וחפצים מנתיב המנוסה והביאו אותן אלינו

אנו  . יובא לידיעתנו, אם יהיה, השותפים שלנו מתחקרים את כל משתתפי הכנס וכל מידע מטעמם
.מאמינים שבנוסף לראיות שהובאו אלינו גם בחלל התערוכה יש רמזים שיכולים לעזור לנו

YOUR MISSION SHOULD YOU ACCEPT IT מיהו הבכיר שנחטף? לגלות מי עומד מאחורי החטיפה?
תוך כמה זמן יגיע הרכב לאותה נקודה שממנה כנראה יהיה קשה מאוד לאתר שוב  ? לאן חוטפים אותו

שכן אנו חוששים  )לנטרל את ההשתלטות מרחוק וזאת מבלי לפגוע בבכיר , וכיצד, האם ניתן? את הבכיר
?(שהרכב ממולכד

כשעה וחצי  –משך זמן הפעילות 



מטבחי השף
"במטבחי השף"יום גיבוש 

חושבים שמתחבא בכם שף  ? יודעים לבשל
?גדול

?תמיד אמרו לך שהמטבוחה שלך טעימה
ה באמת שפים  /עכשיו זה הזמן לגלות אם את

.אמיתיים

.משחק תחרותי מגבש וסוחף שיגיע עד אליכם
נצא ביחד לחוויה קולינרית בה נלמד את רזי 

המטבח מחד ומנגד ניצור חווית גיבוש בטעם  
.שונה

מטבח מאובזר ומזווה מלא בכל טוב יוקמו היכן  
ממשרדי החברה ועד כל מקום בו  , שרק תרצו

.תחפצו
המשחק יועבר על ידי צוות של שף בכיר 

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*.שפים מקצועיתסוונבחרת 



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

דוכני איפור



נשף תחפושות ומסכות

כך אין מסיבת פורים  ... כמו שאין חגיגה בלי עוגה
".מגניבה"בלי תחרות תחפושות 

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

סדנת יוגה צחוק
שתפעיל ותצחיק את כל העובדים דרך מעגלים ומשחקים משעשעים



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

סדנאות תנועה
או  ברייקדאנס, זומבהסדנת , אקרובאלאנס, רוקדים ונהנים

.סדנת תיפוף



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

360°SlowMOעמדת צילום וידאו 
אין ספק שכל האורחים  . תכירו את הדבר החם הבא בעולם האטרקציות צילום לאירועי חברה מיוחדים

בהילוך איטי מעניקה חוויה 360°יזכרו עוד הרבה זמן את האירוע שלכם מכיוון שאטרקציית צילום וידאו 
מכל הצדדים  וחבלוליםאנחנו מפיקים עבורכם עמדה מפוארת עם שטיח אדום . מיוחדת ובלתי נשכחת
אוסקר והאירועים , כמו בטקס פרסי האמי-כזו שהאורחים שלכם עוד לא ראו -ונותנים מראה מיוחד 

,  אינסטגרם, לפייסבוקבפורמט דיגיטלי לשיתוף במקום ישירות את המזכרת מקבלים. הכי חמים בעולם
..וכוטוויטר, וואטסאפ

https://www.style4event.com/360-slow-mo


*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

 Boomerang 180°עמדת צילום 
מיוחדים עם קהל מיוחד מגיע אטרקציה לאירועי חברה

180°תכירו את העמדת צילום בומרנג , מיוחדת
המקנה לכל אורח חוויה  3Dמעלות עם אפקט ה

האורחים מצטלמים  . מיוחדת שלא נתקלים בה בכל יום
בעזרת מספר מצלמות אנחנו  , כמה שניותבוידאו

בסרטון מיוחד שכל אורח יוכל מימדיוצרים אפקט תלת 
בפורמט  את המזכרת מקבלים. לקבל ולשתף בשמחה

,  אינסטגרם, לפייסבוקדיגיטלי לשיתוף במקום ישירות 
..וכוטוויטר, וואטסאפ

https://www.style4event.com/boomerang-180


*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

עמדת צילום וידאו בהילוך איטי
אנחנו מציעים לכם משהו  .. מגנט\רוב האירועים מתעדים רגעים קטנים של אושר בתמונת סטילס , עד היום
עם מגוון רחב של  . עם רקעים לפי בחירתכם-הפקה של עמדת וידאו בהילוך איטי , משהו מיוחד, שונה

את המזכרת ניתן  .אנחנו נדאג לספק לאורחים שלכם חוויה מיוחדת במינה.. נצנצים ועוד, קונפטי, אביזרים
..וכוטוויטר, וואטסאפ, אינסטגרם, לפייסבוקלקבל בפורמט דיגיטלי לשיתוף במקום ישירות 

https://www.style4event.com/slow-motion


*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

פליפבוק-ספרון אנימציה 
".  הפליפבוק"הספרון האנימציה המגיע ישירות מארצות הברית -אחת האטרקציות הכי ייחודיות ומיוחדות 

.  נקים עמדה מקצועית עם מגוון אביזרים שנבחר בדיוק לפי סגנון האירוע שלכם, אנו נגיע לאירוע שלכם
כל אורח מקבל מזכרת נפלאה  ! שניות ואנחנו דואגים לכל השאר10בוידאוהאורחים שלכם מצטלמים 

.כזה שכיף לשמור ולהשוויץ בו לאחרים-ספרון אנימציה ייחודי מהאירוע שלכם -ומדהימה 

https://www.style4event.com/flip-book
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*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

קייטרינג ודוכני מזון ושתייה  
לאירוע הפורים שלכם אנו מציעים מגוון רחב של  

:דוכני מזון ושתייה ובהם 

דוכני שתייה מפנקים
ושייקיםבר פירות 

עמדות מזון צבעוניות עליזות
פינוקי פורים

שולחנות מתוקים מעוצבים 



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

משלוחי מנות



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*

סדנת הכנת אזני המן בפורים



*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד*
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