
2020תוכן אירועי פורים 

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



אטרקציות 
למסיבות פורים

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



MAKE LOVE, NOT WAR= וודסטוק

ולזכות בהזדמנות לחגוג את ימי  , מוזמנים לחזור איתנו במנהרת הזמן לשנות השבעים

פרחוני  וודסטוקבואו לחוות את הנעורים ואת האהבה באירוע בסגנון . החופש הנועזים

.במיוחד

בחלל יפוזרו  , כבר בכניסה לאירוע יקבלו את פניכם שחקנים בתלבושות היפיות צבעוניות

עמדת , מתחם ענק של יצירת אמנות רחוב משותפת PEACE&LOVE,עמדות איפור של 

בעיצוב אישי ודוכנים עם שוזרות פרחים מתוקות להפליא שידאגו להשאיר  וינילתקליטי 

.לכם טעם של עוד

.רול'נ'הרוקהחלל יעוצב בסגנון המתאים לילדי הפרחים ולתרבות 

.Make love not war–ואהבה שיוויון, בואו לאירוע של חופש

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



Wild west
המערב הפרוע

בערב  19-אירוע בסגנון המערב הפרוע יחזיר אתכם למאה ה

.עם פולקלור אמריקאי ישן ומיוחד

?  מזה כולל

דוכני קרנבל אמריקאי

משימות אתגר קשוחות

תחרויות היתוליות 

!שורות והרבה מוזיקת קאנטרי❖ריקודי  

רוצים לחזור  

?בזמן

האירוע הזה 

במיוחד  

בשבילכם

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



ערב לאס וגאס

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



מסיבה ברזילאית













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 

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו

https://www.style4event.com/flip-book






















.כי אנחנו עומדים לנחות בלב ליבה של מקסיקו, תחזיקו חזק

במקסיקו הוא קרנבל חוצה זמן " מווארטוסדיה דה "פסטיבל המתים 

.צבעוני ומקורי כאחד, ותרבויות

לצד תחפושות , באירוע זה תטעמו ממורשת מקסיקנית ארוכת יומין

, בועט ומרשים" שוגר סקול"איפור , חלוקת מתנות ברוח החג, ססגוניות

מתחם  , סדנאות אלכוהול עם כל הסודות ששמורים רק למקסיקנים

.קעקועים רחב ידיים ותפאורה משלימה שתקרוץ לכם מכל פינה

.זה הזמן לתרגל את הספרדית וליצור אתנו קשר לאירוע חוויתי במיוחד

*כל התמונות המופיעות זה הינן בגדר המחשה בלבד* תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



הביצה הנוצצת בעולם שהטביעה את חותמה על עולם  , הוליווד

מזמינה אתכם לאירוע אקסקלוסיבי וחד פעמי על , הקולנוע והבידור

.שדרת הכוכבים המפורסמת בעולם

לפלרטט על , תתכוננו לטייל בין השמות הגדולים של אמריקה

וליהנות מקבלת פנים  , השטיח האדום עם כוס שמפניה צוננת

.מרהיבה באווירה של מיליון דולר

בדמויות ההוליוודיות הזוהרות יצעדו יחד עם האורחים  זאזאשחקני 

את , בהוליווד כמו בהוליווד. אל רחבת ריקודים שוקקת קצב וסטייל

התסרוקות המרהיבות והתכשיטים המיוחדים של , שמלות הנשף

.אל תשכחו לחייך. שלנוהפאפארצייתעד צלם , האורחים שלכם

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



?מה זה כולל

,  קבלת פנים ממאדים עם אסטרונאוטים

.  3מדעני אפולו , גיבורי על בחלל

, משדר, חללית ענקית-עיצוב קונספטואלי

.  אבני חלל ועוד, טלסקופ

מסלול  / סדנת רובוטיקה / כיתת חלל

להכשרת אסטרונאוטים  

שיקים של פירות מוקפאים -בר מולקולרי

בחנקן נוזלי

חדר חושך מלא בכוכבים  -מצפה כוכבים

זוהרים

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



CIRCUS
.פיירוברוכים הבאים לקרקס האפל של 

ניצור לכם חוויה  , 20-ועד הקרקס של שנות הארטהמקומדיית דל 

.מסעירת חושים

כשבמרכזה  , חוויתיתתעטוף את חלל האירוע בצורה ' תפאורת וינטג

זאזאהמוקיונים של . תיאטרון בובות עם בובנאי מוכשר במיוחד

מאופרים בלבן ובמראה ליצני יסתובבו בין האורחים וידאגו לשמור על 

השרירן המפורסם באוברול הפסים . אנרגיות גבוהות במהלך כל הערב

ברוח פרופסבה תמצאו שלל , ילווה אתכם לעמדת הצילום הממותגת

ונפרוץ את גבולות  , באירוע זה נטשטש את גבולות ההומור. האווירה

.ההנאה

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



הקולות של פיראוס קוראים לכם להצטרף לחגיגה יוונית שמחה 

.במיוחד

אוזו  , טברנה תוססת שלא תפסיקו לרקוד בה עם מיטב הנגנים

משחקי  , אווירה אותנטית יוונית מיוחדת, שישמח לבב אנוש

.אלכוהול וצלחות בנוסח אתונה ושלל פרחים במגוון צבעים וסוגים

, בלבוש יווני מסורתיזאזאבכניסה לאירוע יחכו לכם השחקנים של 

אל עבר חגיגה ים תיכונית אמיתית האוניהויעלו אתכם על סיפון 

!יאסו. תתכוננו להתאהב ולהתרגש". כלולהכל"בה 

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



מופע רוק  

וגרוב

צפו פגיעה וריקודים מרנינים

בסיסט על שמביא –קריגרדניאל 

.  לסטנדרט את הרמה הכי גבוהה

בין אם בנגינה או שתייה

מתופף כבד  –לברשטייןניר 

קופצני כמו גחלים על  , כמטאל

נותן לכל הרחבה את הבום  , האח

בום טראח

גיטריסט שמנגן על  –ברק דגן 

אמיתירול'רוקנהנשמה וסוחף עם 

גדוש בלהיטים  , אירוע מטורף

שיקפיצו לכם את הרטט באונה  

.הגברה ותאורת מסיבות, הימנית

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו



!ערב בוקרים
הפאןבשביל,גיבושלמסיבת,לחברות,יישובילאירוע 

ההאאאוהיייייייי

שונות ומגוונות בסגנון  תחרויות,קאנטרישירי : במהלכו. ערב בניחוח המערב הפרוע

.. המסבאה ועודרקדנית,עציםניסורי,בירהתחרות שתיית : בוקרים וקאנטרי כמו

.דאנסוסקווארבשילוב מסיבת ריקודים סוערת ולימוד ריקודי קאנטרי 

אביזרי  , תנועה, שירים, ריקודים, אירוע מטורף גדוש במשימות חברה

ותאורת מסיבותהגברה,משחק

תמונות אלו להמחשה באדיבותם של הספקים שלנו




