
נעים להכיר,
שמי איריס כהן ואני הבעלים של של סטודיו אידיאל.

יתכן שכבר הכרנו בעבר, או עבדנו יחד ואולי זו הפעם הראשונה שיוצא לנו להכיר. 

עובדיהם  לקוחותיהם,  עבור  לאירגונים  ייחודיות  במתנות  מתמחה  שלי,  הסטודיו 

וניהול  הפקה  מוצר  עיצוב  פנים,  עיצוב  לימודי  כבוגרת  בני משפחותיהם.  עבור  וכן 

ויתן מענה  יוביל  לי חשוב שהסטודיו  היה  גדולות בעיקר בתחום הרכש,  במערכות 

בתחומי עיצוב שונים בכדי לתת מגוון פתרונות למתנות שימושיות.

והפקת  המתנות  עיצוב  בעולם  בשורה  שאין  הרגשתי  החברה,  את  כשהקמתי 

האירועים והיה לי חזון לקחת את התחום הזה לשלב הבא באבולוציה.

אתם רוצים שהמתנה שלכם תדובר לאורך זמן?
מובטח לכם שנחשוב יחד איתכם משלב גיבוש הרעיון ועד הפונפון... הסטודיו משלב 

גבוהה.  מקצועית  גימור  ורמת  מוצר  עיצוב  לצד  מרהיבים  גרפיים  עיצובים  בתוכו 

אנחנו לוקחים יחד איתכם את האידיאל שלכם לשלב הבא ומייחדים אותו לעומת 

השווקים בהם אתם פועלים. המעצבים שלנו הגיעו מעולמות התוכן והפרסום ויוצרים 

בסטודיו מתנות עם אלמנטים שוביי עין שכובשים את לב הלקוח והעובד בסערה על 

כל חושיו.

החלום שלכם הוא המציאות שלנו
אצלנו בסטודיו הכל אפשרי, כל חלום, גחמה, רעיון "מטורף"... אתם תגידו ותפקידנו 

לתרגם את המילים שלכם למעשים.

בתחילה אני נפגשת לפגישת קונספט אישית שבה אנחנו מגדירים יחד את הרעיון 

והתקציב. בפגישה תקבלו את מירב תשומת הלב והיצירתיות שזורים זה בזה. 

העובד שלך הוא הלקוח החשוב ביותר
בשל ההבנה הזאת אנו מפתחים בכל שנה מוצרים חדשיים שיתנו מענה לצרכים 

שונים של העובד שלך ויגרמו לו להרגיש שחשבו עליו ושרואים אותו.

מאות  או  עשרות  עם  ארגון  בתוך  ומיוחד  יחיד  חשוב,  ירגיש  עובד  שכל  לנו  חשוב 

אנשים, שקולו נשמע בתוך המתנה הייחודית אותה הוא מקבל.

הדאגות באות מאליהן את השמחות עלינו לייצר
זהו הקו המנחה אותנו בסטודיו וככזה אנו דואגים לייצר עבורכם מוצרים שיעלו חיוך 

על פניכם.

מאות ארגונים ועסקים שעימם אנו עובדים לאורך השנים בסטודיו, הם המדד החשוב 

לנו ביותר להוויתו של הסטודיו כמוביל אידיאלים וערכים במתנות מקוריות.

אשמח לעמוד לרשותכם

הכי אידיאלי לנו פגישה לקפה...

תודה, איריס
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מתנות לסוף השנה

תיק יאמי מאמי

זוהי רק טעימה ודגימה :(, ניתן לשנות קונספט ולבנות חדש בהמשך לרעיון.
המחירים בהתאם לכמות, תכולה ומרכיבים נוספים. לתאום פגישה, סיעור מוחות, רעיונות, 

הצעת מחיר - הכי פשוט, דברו איתי . . . 

איריס,054-9000048

קופסת הצבעים שלי הפתעות קיץ בסלים

ציפיות 
"קייציות או לא להיות"  

מזוודת גלידה מסטיק 
בעיצוב אקסטרימי 

מזוודות קיץ - חופשה נעימה

קופסת ההמצאות הגדולות בעולם סט מחברות עונות השנה

מזוודת ׳תודה׳ קטנה ומושלמת

מזוודת שוקו וניל בעיצוב צרפתי

חכם בשמש
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מתנות לכיתה א׳
זוהי רק טעימה ודגימה :(, ניתן לשנות קונספט ולבנות חדש בהמשך לרעיון.

המחירים בהתאם לכמות, תכולה ומרכיבים נוספים. לתאום פגישה, סיעור מוחות, רעיונות, 
הצעת מחיר - הכי פשוט, דברו איתי . . . 

איריס,054-9000048

קונספט אותיות: מזוודות, מחברות, מדבקות, מערכת שעות, בקבוקי שתייה.

כל המוצרים ניתנים למיתוג

קונספט מגנט: מזוודות, מארז אותיות מגנט

קונספט עפרונות ומחקים: מזוודות, מחברות, קלמרים, מערכת שעות

קונספט נסיכות ואבירים: מזוודות, מחברות, מדבקות, מערכת שעות
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מתנות לראש השנה
זוהי רק טעימה ודגימה :(, ניתן לשנות קונספט ולבנות חדש בהמשך לרעיון.

המחירים בהתאם לכמות, תכולה ומרכיבים נוספים. לתאום פגישה, סיעור מוחות, רעיונות, 
הצעת מחיר - הכי פשוט, דברו איתי . . . 

איריס,054-9000048

קופסאות מעוצבות, בכל הגדלים

מכילות: שוקולד דגים, סוכריות דבש

ציפית 100% כותנה, במבחר עיצובים ניירות עטיפה במבחר עיצובים

כרטיס גירוד במסגרת / לשנה של מזל

מזוודת חג שמח המכילה גיפטקארד.
ניתנת למיתוג

מארז חגיגי בארגז עץ

שקית נשיאה קונספט ׳שקוף׳

צנצנות איחסון קונספט תמרורים

צנצנות איחסון קונספט ׳שקוף׳


