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 .ונלצא הנושאר תופידעב ןנה הליהקהו םידבועה תוחיטבו תואירב
 

 םיטקונ ונא רתיה ןיב ,םתואירב לע רומשלו ונלש םידבועה לע ןגהל ידכ תוריהז יעצמאב םיטקונ ונא
 .םיעוריאו תועיסנה לכ לוטיבו קוחרמ הדובע ,םידבועל םולשתב השפוח ןוגכ םיעצמאב

 
 רחאל גאוד דחא לכ וב ןפואה ,רתויב םישקה םינמזב וליפאו תדחאתמ הליהקשכ םירוק םיאלפנ םירבד

 .הארשה ררועמ
 

 תומלשומה םיכרדה תויהל םייושע אלפנ והשמ רוצילו השדח תונמוימ שוכרלש םיניבמ ונא דימתמ רתוי תעכ
 .החמש יעגרל םישנא דחאל

 
 םייח םירועיש תבצקהב ונתליהק תא דחאל תאזה תונמדזהה תא לצננ ונא

 
 .בלש לכב דחי תרגתאמה הפוקתה תא רובענ ונא

 
 .םיחוטב וראשיה ,תיבב וראשיה אנא זא

 
 ראמ'גה תווצ
 רדסבהיהילכה#

 
 

***** 
 
 

 רחאל גאוד דחא לכ וב ןפואה ,רתויב םישקה םינמזב וליפאו תדחאתמ הליהקשכ םירוק םיאלפנ םירבד
 .הארשה ררועמ

 
 תומלשומה םיכרדה תויהל םייושע אלפנ והשמ רוצילו השדח תונמוימ שוכרלש םיניבמ ונא דימתמ רתוי תעכ

 .החמש יעגרל םישנא דחאל
 



 

 You Tube Balloonista ץורע רחא ובקע וא םיימוי םירועיש םע יח רודישב ונחנאשכ רשק ונתיא ורצ
 .אלפומו שדח ןכות תלבקל

 
 .ךרד לכב רוזעל םילוכי ונא םא וא תולאש םכל שי םא רשק ונתיא ורצ זא ,םכליבשב ןאכ ראמ'ג

 
 .השדח תוחתפתה לכ לע עדימ לבקל ידכ ונלש רטלזוינל ומשריה

 
 .םכיבוהאלו םכתחפשמל ,םכמצעל גואדל וכשמה

 
 ראמ'גה תווצ
 רדסבהיהילכה#
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About Gemar® Partners 

The exclusive relationship between Gemar and its partners allows for high value business growth to be 

pursued by all parties. With priority access to superior products and designs as well as branded marketing 

materials, balloon art training and promotional events, Gemar’s partners are able to lift the moment for 

themselves and their customers. Gemar works closely with its partners and together they pursue valuable 

business growth by providing high quality, on trend products that stand out in a competitive market, lifting the 

moment for everyone.  

 

 

About Gemar® Balloons 

Gemar Balloons is the largest manufacturer of natural rubber latex balloons in Europe. Located in Casalvieri, a 

small town the heart of Italy, we continue to lead the way in balloon development, inspiring the people who 

buy our products with new ways to add a touch of magic to every occasion. We're dedicated to tradition, 

innovation and creativity, and are committed to making sure that our products are as sustainable as possible 

throughout their lifecycle. Today, we produce millions of balloons every day in more than 100 different 

shapes, sizes and colours... all made in Italy with passion and pride. 


