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Здоров’я й безпека наших співробітників і спільноти є найважливішими для нас. 

 
Ми вжили заходів для сприяння безпеці й здоров’ю тих людей, які працюють з нами, 

зокрема запропонували оплачувані відпустки й дистанційну роботу, а також 
скасували всі відрядження й події. 

 
Дива трапляються, коли люди об’єднуються заради спільної мети, й навіть у часи 

найбільшої невизначеності піклування про інших надихає на справді вражаючі вчинки. 
 

Сьогодні, як ніколи раніше, ми розуміємо, що надбання нових навичок і створення 
чогось чудесного може бути ідеальним засобом об’єднання людей заради моментів 

радості. 
 

Ми перетворимо це на можливість зібрати нашу спільноту на уроках у прямому ефірі. 
 

Ми зробимо це разом, підіймаючи настрій кожної миті нашого шляху. 
 

Тому, будь ласка, залишайтеся вдома, будьте в безпеці. 
 

Команда Gemar 
#andràtuttobene 
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Дива трапляються, коли люди об’єднуються заради спільної мети, й навіть у часи 
найбільшої невизначеності піклування про інших надихає на справді вражаючі вчинки. 

 
Сьогодні, як ніколи раніше, ми розуміємо, що надбання нових навичок і створення 
чогось чудесного може бути ідеальним засобом об’єднання людей заради моментів 

радості. 
 
Спілкуйтеся з нами в прямому ефірі на щоденних уроках або слідкуйте за нашими 

Balloonista на Youtube-каналі й навчайтеся створювати нові гарні композиції. 
 

Gemar завжди з вами, отже, будь ласка, звертайтеся до нас, якщо у вас виникли 
питання або вам потрібна наша допомога. 

 
Підпишіться на наш бюлетень, щоб вчасно дізнаватися про нові розробки. 

 
Продовжуйте піклуватися самі про себе, про своїх близьких і коханих. 

 
Команда Gemar 
#andràtuttobene 
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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. 


