
 
 
 

 
 

 2019 פברואר

 מנופי ארץ ישראל פנורמיותוספר תמונות גלויות מארז  -עה מיוחדת לעסקים הצ

 ,רב שלום

 וספר עם תמונות פנורמיות אמנותיות וייחודיות מנופי ארץ ישראל.גלויות  מארזלהנני מתכבד להציע לכם הצעה מיוחדת 

 

 

 מארץ ישראל, מהחרמון ועד אילת. מרהיבותתמונות נוף פנורמיות  28ספר עם  –" Holy Glance"הספר 

 

עבה במיוחד, כריכה קשה ופתיחה שטוחה  HDבאיכות נייר  עלמודפס בגודל מרשים, הספר מיוחד, יצירתי ומושקע, 

נות קטנות נוספות מעלות, המותאמת באופן מיטבי עבור תמונות פנורמיות. בכל עמוד יצירה פנורמית, תמו 180של 

על המקום ופסוק מהתנ"ך או קטע שירה עברית קלאסית המתאימים לאתר, בשפות טקסט קצר , מהמקום המצולם

 לתרגם גם לשפות נוספות.ניתן  .עברית, אנגלית וצרפתית

 

 זוהי מתנה מיוחדת שתרגש את המקבל, מתאימה לשליחה לחברים מחו"ל שמתגעגעים לארץ, ולכל אוהבי ארץ ישראל!

 

 
 

 

 הצעת מחיר לספר:

 לספר₪  160 :ספרים 9עד 

 ספרל₪  150 ים:ספר 10-99

 לספר₪  140 ספרים: 100-399

 .ספרל₪  120 ים ומעלה:ספר 400

 

 ממותג: ספרל הצעת מחיר

יעוצבו וכפולת עמודים  ספרכריכת ה

עם לוגו, תמונה, סיסמת  לבקשתך

 העסק וכו'.

 ים.ספר 20מינימום להזמנה: 

 לספר₪  230 ספרים: 20-49

 לספר₪  210 ספרים: 50-99

 לספר₪  190 ספרים: 100-199

 לספר₪  175 ספרים: 200-399

 לספר.₪  140 ספרים ומעלה: 400

 

 מרגע אישור סופי של הגרפיקה. ימי עבודה 20זמן אספקה: עד 

ההצעה מתייחסת לתחומי למדינת ישראל, למשלוח לחו"ל יש להוסיף עלויות משלוח, מכס  כוללים מע"מ. המחירים

 .30.6.2019ההצעה בתוקף עד  וכו'.
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 )ניתן ללחוץ על התמונות לצפייה ברזולוציה גבוהה( :הכריכה

 
 

 :תוכן העניינים
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ס"מ )גודל מותאם למשלוח בדואר( עם נופים פנורמיים  10x23גלויות ארוכות במיוחד בגודל  10 מכיל מארז הגלויות

 , ונתונות במארז קרטון מהודר.בצלופן בעבודת יד ותארוז הגלויות .היפה מארץ ישראל

את הנוף היפה של ארץ ישראל, מתאימות המייצגת  הגלויות מקוריות, מיוחדות ויצירתיות, מהוות מתנה מקורית

כמתנה לעובדים או כמתנה ללקוחות. המארז  לתיירים הרוצים לשלוח מזכרת מהארץ,, לישראלים עם חברים בחו"ל

 גרם( ונוח מאד לנשיאה במזוודה, גם בכמויות. 100-הינו קל משקל )כ

 למארז תתווסף גלויה מעוצבת נוספת עם פרסום מטעמכם.

 

 הצעת מחיר למארז גלויות:

 המארז יכלול גלויה מעוצבת עם פרסום.

 מארזים. 50מינימום להזמנה: 

 למארז₪  25 מארזים: 50-99

 למארז₪  20 מארזים: 100-299

 למארז₪  18 מארזים: 300-499

 למארז₪  15 מארזים: 500-999

 למארז.₪  12 ומעלה:מארזים  1000

 

 ממותג:הצעת מחיר למארז גלויות 

 המארז וגב הגלויות יעוצבו לבקשתך

 עם לוגו, תמונה, סיסמת העסק וכו'.

 בנוסף גלויה מעוצבת עם פרסום.

 מארזים. 100מינימום להזמנה: 

 למארז₪  35 מארזים:  100-299

 למארז₪  30 מארזים:  300-499

 למארז₪  24 מארזים: 500-999

 למארז.₪  18 מארזים ומעלה: 1000

 

 

 זמן אספקה: עד חמישה ימי עבודה;

ימי עבודה מרגע  15עד  -למארז ממותג 

 אישור סופי של הגרפיקה.

 המחירים כוללים מע"מ.

ההצעה מתייחסת לתחומי למדינת ישראל, 

 .30.6.2019ההצעה בתוקף עד  למשלוח לחו"ל יש להוסיף עלויות משלוח, מכס וכו'.

 

 !כםלעמוד לרשות אשמח

 

 בברכה,

 

 מוטי פנחסי

 050-2241135טל. 

HolyGlance.com 
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  )ניתן ללחוץ על התמונות לצפייה ברזולוציה גבוהה(: ותגלויות נבחר

 
 חוף הנסיכה -אילת 

 
 
 

 המעלית לים -נתניה 

 
 
 

 חוף הדולפינריום -תל אביב 
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 :הגלויותתוכן 

 
 
 
 

 :גב הגלויות
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היצירות הפנורמיות הייחודיות מורכבות  מתכנן ערים ואזורים. גר בנתניה.מוטי פנחסי, 
אחת לשנייה עד כדי יצירת , נגזרות ומודבקות מתמונות בודדות המודפסות בנפרד

מעלות עם קו אופק ישר, ללא שימוש בפוטושופ או  360פנורמה, בדרך כלל המקיפה 
 אמצעים דיגיטלים אחרים.

 
 
 

 

   
 

 
 xb/hHolyGlance.com/e כאן:תערוכות עוד  -תערוכת הסולו האחרונה במגדלי זיו, תל אביב 

 

  
 

out/hHolyGlance.com/ab , עוד כתבות כאן:ראיון בתכנית "העולם הבוקר"

 

 

https://holyglance.com/exb/h
https://holyglance.com/about/h
https://holyglance.com/about/h
https://holyglance.com/about/h
https://holyglance.com/about/tools.jpg
https://holyglance.com/about/work.jpg
https://holyglance.com/exb/ziv-a.jpg
https://holyglance.com/exb/ziv-b.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pDqncQ_JzUw
https://www.facebook.com/Moti.Pinhassi

