
תוכנת התרמה לדינרים
וערבי רתימה

בריף מוצר



הצורך

שכל אחד מהמשתתפים  ״דוחפת ומעודדת״בערב רתימה אנו נדרשים ליצור אווירה 
. ובכך להגיע אל היעד של ערב הרתימה, על עצמו התחייבות משמעותית יקח

. סרט ותכנים נוספים, הסעדה, נאומים, ערב הרתימה מורכב מקבלת פנים

.הוא מאוד קצר -כך שהזמן שנותר עבור החלק העיקרי שהוא הרתימה בפועל 

.להגיע אל היעד.. לייצר תחרות ו, בזמן זה יש ליצור אווירה בקהל



הפתרון

המציגים תוכנה מיוחדת וממותגת לערב הרתימה ) פלאזמותאו (מסכי ענק 
.את ההתחייבות שלקח על עצמו כל משתתף ״אמת זמן״בשמציגה 

 
.כל התחייבות משמעותית שנכנסת מתקבלת בזיקוקים ובהבלטה מיוחדת

 
, אזור מיוחד במסך מציג כמות התחייבויות הנוכחית למול היעד

.ההתחייבויות האחרונות שנכנסווכן 
 

לפתרון שלנו הצלחה מוכחת במאות ערבי התרמה 
בהיקף ההירתמות של המשתתפים 30%להגדלה של לפחות 



יצירתיות

ניתן לבנות התאמה אישית של המסך , בחשיבה מוקדמת עם הלקוח או מנהל הקמפיין
.במגוון צורות יצירתיות שמטרתם לעודד את השתתפות הקהל

:למשל
׳וכד ״שותף״, ״ידיד״, ״חבר״: כגון ״דרגות״לההתחייבויות חלוקת •
:כגון, ״אלמנט נבנה״יצירת •

).לקמפיין לבניית בניין(בניין שהולך ונבנה •
)לקמפיין להרחבת המוסד(כמות תלמידים הולכת וגדלה •
׳וכד) לקמפיין לתקציב שוטף(עוגת תקציב שהולכת ומושלמת •
עיר או כיתה , לכל קבוצה ״יעד חי״יוצג כך  ״קבוצות-תתי״לחלוקת ההתרמה •

.והתחרות בין הקבוצות תגדל משמעותית



?שלנו הנסיוןמה 

התרמה ורתימה בארץ ובעולםמאות ערבי •
אורחים 15,000ועד  50-כנסים מ•
ציוד מקצועי ומתקדם•
האירועיםבעולם ניסיון רב •
קשרים עם ספקים נוספים בעולם האירועים•



?מה כולל השירות הבסיסי

מחשב שליטה ראשי•
מחשבי הזנת נתונים 3•
לאירוע ״נושם״עיצוב לוגו •
מסך התרמה בעיצוב ממותג שכולל•

סך ההתחייבויות•
היעד של הערב•
להתרמה ״מד התקדמות״•
המתחייבים האחרונים וההתחייבות שלהם 20רשימת •
הלקוחהקרנת סרטים ומצגות של •



שירותים נוספים

התאמה אישית של מסך התוכנה לפי דרישות הלקוח•
המוזיקליים של האירועאנימציות לחלקים  ) אפקט וידאו=  JV( וקינג׳גוידאו •
)hdmi/sdi(חיבור מצלמות במעגל סגור למסכים לנאומים •
למעגל סגור  יעודיעיצוב מסך •
לנואמים כיתוביות•
נוספות לאירועהכנת מצגות •
ומקרנים לפי הצורך פלאזמותמסכי לד •
בימוי וניהול התוכן באירוע•



)רשימה חלקית(לקוחות ואירועים 



יצירת קשר

לפרטים נוספים מומלץ לבקר באתר שלנו בכתובת•
VJ/il.co.shiftmedia.go://https

למידע נוסף והצעת מחיר•
054-8177068: טלפון•
yossi@moryosef.com: דואל•


