
 

   

  

 

 2018חבילות קיץ 
 

 

 

 

 משפחתית  - 2018חבילת קיץ 

 סדנאות : 3, כוללת  4מעל גיל  ילדים  2מתאימה להורה/הורים עם 

 יצירת בובת גרב / מובייל בובת ראש חרוז )שלישיה( .1

 ס"מ  15ס"מ( / או לוכד חלומות  25*20סדנת הדפסה על עץ ) .2

 דמויות תמונה(  5סדנת תמונה משפחתית מאבנים ) עד  .3

  ₪ 360מחיר לחבילה :      

 

 

 ילדים  – 2018חבילת קיץ           

 ( :4סדנאות , החל מגיל 3מתאימה לשלושה ילדים ) או שניים שעושים 

 יצירת בובת גרב / מובייל בובת ראש חרוז )שלישיה( .1

 סדנת מגירה בינונית ללא טפט  .2

 ס"מ 20( / או לוכד חלומות 25*30הדפסה על עץ )סדנת  .3

 

  ₪ 310מחיר לחבילה : 

 

 

 



 

 

 משפחתית משודרגת  2018חבילת קיץ 

 (4ילדים )מעל גיל  4מתאימה להורה/הורים עם 

 סדנת קקטוסי עד ) אבנים(  .1

 (25*20שלט אותיות בטון אנגלית / או הדפסה על עץ )  .2

 ס"מ 20לוכד חלומות    .3

 דמויות בתמונה (  5תמונה משפחתית מאבנים ) עד   .4

 

  ₪ 450מחיר לחבילה : 

 

 זוגית  2018חבילת קיץ          

 (3)מתאים לזוג או יחיד עם ילד מתחת לגיל 

 שרפצמיג בינוני על גלגלים  .1

 5( או תמונה משפחתית מאבנים ) עד 25*30הדפסה על עץ לוח שעם ) .2

 דמויות בתמונה ( 

 

  ₪ 405מחיר לחבילה : 

 

 

 : לרוכשים חבילה/ות  הטבות 

 15%  הנחה על פריטים ועבודות יד לרכישה בסטודיו, לרוכשים את אחת

 החבילות במלואה 

 10%  הנחה למזמינים מתנה ייחודית בהכנת ידיי , לרוכשים את אחת

 החבילות במלואה 

  אופציה להגעה שלי לצימר בו לנים המזמינים חבילה במלואה ) בין

 35, לפארן תוספת של  ₪ 15חינם , לעידן תוספת של  –חצבה לצופר 

₪  ) 

  ( על כל רכישת חבילה במלואה כוס קפה או כוס סיידר קר ברוזטה

 בשעות הפתיחה ( 



  , חת הורים לילדים גדולים , יכולים לקעל כל רכישת חבילה במלואה

יינות ,  4אתנחתא , להשאיר את הילדים בסדנה ולהנות מטעימה של 

לאדם, ותוספת גבינות  ₪ 30לחם זיתים , שמן זית וזעתר בעלות של 

 ש"ח לאדם.30

 

 הערות :

 כל סדנה עורכת בין שעה וחצי לשעתיים וחצי  .1

תוספת –תוספת לסדנה בימי שבת או יום חג ) לא כולל את חול המועד (  .2

 ממחיר החבילה  10%של  

כל חבילה תרכש  ותוזמן מראש במקביל להזמנת הנופש )  על בעל  .3

הצימר/ או האורחים  לבדוק מראש מולי את הזמינות שלי וקביעת תאריך 

 מראש לקיום הסדנה ( . 

ימים ולכן יש  3-4קיימות סדנאות המצריכות הערכות מראש של לפחות  .4

 לתאם מראש .

 כל/חלק מהחבילה ברכישה של מוצרי מתנות מהסטודיו. לא ניתן להמיר .5

מערך   10%על כל ביטול של שבוע לפני קיום הסדנה ישלם האורח  .6

החבילה . על כל ביטול של פחות משבוע מקיום הסדנה ישלם האורח 

 מערך החבילה 20%

 2018ניתן לשדרג  כל חבילה בהתאם למחירון קיץ  .7

 לקבל תמונות להמחשה של מגוון הסדנאות ניתן  .8

 קישור הישיר לדף הפייסבוק העיסקי שלי  :ניתן להתרשם בנוסף גם ב .9

https://www.facebook.com/ZIVHAYEZIRA/ 

 

 קיץ נעים והכי קריר שיש 

 זיוה היצירה  –זיוה 

0528666223 

 עין יהב 

 

 

 

 


