קסם פרויקטים
פתרונות למפיקים ולחברות הפקה:
השכרת ציוד ,הפקה טכנית והתקנת מיתוג

קטלוג מוצרים ושירותי קיץ 2102
הקיץ הזה – לא "נופלים" בגלל רישוי אירוע ! ! !
כמפיק החתום על האירוע :ביצוע דרישות הבטיחות כהלכה תשחרר ממך עומס ומתח רב !
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תוכן עניינים:
(ניתן לדלג לחלק הרלוונטי ע"י הקלקה עם העכבר)



פרופיל עסקי



"הפופולריים" לאירועי הקיץ !"  -אסור ליפול בנושא רישוי !



מים ותשתיות



ציוד בטיחות ושילוט התמצאות והכוונה



מיתוג ושילוט (קוליסות)



מאווררים



תרנים ודגלים



תיחומים ,הצללה והסתרה



שטיחים



שונות – (כל אותם הדברים הקטנים שלפעמים שוכחים) . . .



רשימת ציוד



חדש ! – מוצרי מים חדשים ,מטפים חדשים ,קוליסות ,מאווררים ,תרנים
פתרון לנושא רישוי האירוע (מבחינת ציוד) – הכל במקום אחד !
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פרופיל:
קסם פרויקטים מתמחה בפתרונות ציוד למפיקים ולחברות הפקה.
השכרת ציוד ,התקנות מיתוג ,הפקה טכנית ,ציוד לרישוי אירוע – ולמעשה רוב הפתרונות הרלוונטיים
למעגל ההפקה שנועדו להפוך את חייך שלך כמפיק לקלים ,נוחים ונעימים.
קסם פרויקטים מנוהלת ע"י ערן ברכה המביא איתו ניסיון מצטבר בתחום האירועים ,ההפקות והקד"מ
של למעלה מ  60שנה ואל מול חברות ההפקה מהגדולות במשק כגון :פרומרקט ,טרגט מרקט,
פירמידה ,וכן מתן פתרונות תפורים לחברות נישה ועד למפיק הבודד .ציוד מגוון בזמינות מיידית ,לרבות
ציוד חיוני לרישוי אירוע ,צוות מנוסה ,יחסי אנוש ויכולת פתרון בעיות ובלתמ"ים הנדירה בענף יאפשרו
לך :המפיק וחברת ההפקה להתמקד בדבר החשוב ביותר עבורך – ההפקה עצמה !.
הפקת אירוע הינו תהליך ארוך ומייגע הכולל בתוכו מרכיבים רבים.
אירוע יכול לקום וליפול על הציוד :איכותו ,ומקצועיותם של אלו המתפעלים אותו:
החל באי עמידה בתנאי רישיון ,איכות הציוד ,חוסר מקצועיות טכנית או כשל טכני כזה או אחר ,וכלה
בהיעדר יכולת מקצועית וניסיון :לזהות מראש ,ולפתור בעיות – תו"כ תנועה – בזמן אמת.
כמפיק היית רוצה להתעסק ב"לב ההפקה" – האירוע עצמו ,ולא ב"מסביב".
עבודה עם קסם פרויקטים תאפשר לך להתמקד בעיקר ולא ב"טפל" עבורך  -בהפקה עצמה.
קסם פרויקטים מצטיינת ומתמחה ב"סגירת כל הקצוות" להפקות קטנות בינוניות מא'-ת' ,לכל סוגי
האירועים  .השקות ,עסקיים ,משונים ועוד .וכן כסיוע ותגבור להפקות ענק ופרויקטים גדולים במיוחד
כגון :פסטיבל בראשית ,כפר מוזיקה של קוקה-קולה ,פסטיבל בומבמלה ,אירועי קד"מ גדולים כולל ניהול
צוותים ,אירועים עסקיים של חברות מהמובילות במשק ,ועוד.
השכרת ציוד ,הפקה טכנית ,התקנת מיתוג –
כל הפתרונות למפיק ולחברת ההפקה במקום אחד !
-לתוכן העניינים-
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"הפופולריים" – לכל אירועי הקיץ !
אסור ליפול בנושא רישוי ! – וגם חם בקיץ ! – צריך מים ,צריך מטפים ,צריך מאווררים !
כמפיק החתום על האירוע :ביצוע דרישות הבטיחות כהלכה תשחרר ממך עומס ומתח רב !

כיורים לרישוי לקייטרינג ולשטיפת ידיים,
נקודת מים ,מיכלים עצמאיים כשאין תשתית.

מטפי כיבוי +שילוט בטיחות– השכרה לצורכי רישוי

קוליסות :מיתוג כללי ,הרכבה ופירוק.

מאווררים !  -פתרון פשוט זול
ואפקטיבי במיוחד!

קוליסות למגוון שימושים :
ברוכים הבאים ,לתערוכות,
כנסים ,לו"ז ועוד.

תרנים  -מגוון רחב של תרנים לכל שימוש
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מים ותשתיות :לרישוי אירועים ולרווחת הצוותים
בשטח והקהל

פתרונות רישוי למטבח ונטילת ידיים – בשטח !
בכל מקום ! – גם בלב השדה הפתוח !

כיור נייד  +מיכל מים נייד לכל מטרה :נטילת
ידיים ,התרעננות ,מטבח נייד.
פתרון מושלם לאירועי שטח.

.

חיבור תשתיות מים לשימושים נוספים כגון:
כיור ,מכונת שתיה ,כיורי עזר ועוד. . .

מים בשטח ,בכל מקום ,לכל מטרה.
פתרון למקום שאין מים זורמים

מים ותשתיות:
* נקודות מים למטבח * נקודת מים לנטילת ידים * מתקני מים לצוותי ההקמה
כמענה לדרישות רישוי (משרד הבריאות ,לקוחות וכיוצ"ב)
-לתוכן העניינים-
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ציוד בטיחות ושילוט התמצאות והכוונה:

מטפי כיבוי אש – לצורכי רישוי לאירוע או הפקה
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מגוון רחב של שלטי בטיחות
והתמצאות

לינוליאום לכיסוי פריסת כבלי
חשמל בשטח -
גם יפה ,גם בטיחותי !

-לתוכן העניינים-

מיתוג ושילוט (קוליסות):

גב במה ממותג – למראה אחיד ונקי

מיתוג קיר פינתי בעזרת שמשונית

 השכרת ציוד  הפקה טכנית  התקנת מיתוג  טלפון eran@kesempro.com  5050-866-846 :

מתקני תליה ושילוט

התקנת קוליסות

מיתוג ושילוט:


תרנים ודגלים



קוליסות ממותגות



תליה בגובה (כולל עבודות הדורשות רישיון)



תליית שמשוניות – מהר וביעילות.

תליה בגובה

-לתוכן העניינים-

מאווררים:
מאווררים !  -לאווירה נעימה ומאווררת בכל אירוע !

מאווררים חדשים ,שקטים במיוחד – ישר מהשקית !
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הקיץ הגיע ! – זה הזמן להתאוורר ! – גם בחוץ ,גם בגן ,גם בשטח -
לרווחת הקהל והמבקרים ,ולרווחת צוות ההפקה והמפיקים בשטח.
-לתוכן העניינים-

תרנים ודגלים:
הבסיס לכל אירוע חוץ :למיתוג אירוע ולכל מטרה.

תרנים  -מגוון רחב של תרנים לכל שימוש  -התרנים המומלצים לשימוש :תרנים מאלומיניום בעלי משקל
נמוך יותר קלים יותר להתקנה ובטוחים יותר לקהל
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נטוויז'ן – כוכב הים קיסריה

כנס דה-מארקר.
-לתוכן העניינים-

תיחומים ,הצללה והסתרה:
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כפר המכביה – תיחום של מתחם סגור

תיחום מהיר של איזור האירוע

טיפים לתיחום ,הצללה והסתרה:

תיחום מפגעים בטיחותיים



ניתן להסתיר מפגעים ונוף לא אסטטי בקלות



הצללה איכתית היא הצללה של  05%ומעלה



הכוונת קהל – זה לא רק שילוט !



הקלה בתהליכי רישוי (הקטנת שטח מתחם)

* ניתן לתלות על ההסתרה מיתוג

-לתוכן העניינים-

שטיחים:
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שימוש מושכל בשטיח להגדרת שטח מתחם
בניין הקאמרי – שטיח הוליוודי !

פריסה מהירה באזור אומנים וחדרי הלבשה-
בניין עיריית ת"א שהיה בשיפוץ
(אירוע  655שנה לת"א)

מגוון רחב של שטיחים ולינוליאום ,בזמינות
מיידית  -ולכל מטרה !

-לתוכן העניינים-

שונות:
(כל אותם הדברים הקטנים שלפעמים שוכחים) . . .
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שושנת דגלים

רגליים לייצוב קירות ולקוליסות

לאטות עץ – למגוון שימושים

תיבת הגרלה

עגלה להובלת ציוד
מגוון עגלות לכל מטרה ולייעול העבודה בשטח,
לחיסכון בזמן ,בעובדים ובתקציב ההפקה.
-לתוכן העניינים-
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נרות ולפידים

בסיסים לתרנים שמשיות

מוטות ,מקלות ומשקולות לתליה

אהילים רומנטיים

וכל מה שעוד צריך ואולי שכחת. . .

מתקן תליית באנר ,סטנדים לתערוכות,
סטנדים לפלאיירים :תליה ,סטנד ועוד...

-לתוכן העניינים-
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רשימת ציוד:

(בדוק את עצמך :מה שכחת להזמין ???)

ציוד להשכרה:





























כיורים לשטיפת ידיים לאירועים – לרישוי אירוע.
צנרת מים +מחברים
מטפי כיבוי אש – לרישוי אירוע.
מאווררים תעשייתיים לאירועים  +מזגן נייד.
קוליסות בגדלים שונים
תרנים  5מ
תרנים  4מ
כסאות פלסטיק (גם בכמויות קטנות)
מחסומים (גם בכמויות קטנות)
במות (גם בכמויות קטנות)
תיבות הגרלה שקופות
שטיחי לבד
סטנד מתכת למתיחת באנר
פלריג לבן להסתרות  605מ
שילוט בטיחות  ,הכוונה ,כללי לאירועים
לינוליאום לבמה ולתצוגות רכבים
פליפ צארט
קוביות עץ לבנות לעיצוב
חתיכות נילונים גדולות לכיסוי שטיחים ציוד מפני גשם
בדים מסוגים שונים לעיצוב והסתרות
רשתות הצללה בגדלים שונים
פליפ צארט
כן ציור
רגליים ממתכת ומעץ "שפרייצים"
דגלים סיניים צבעוניים
בקבוקי מים מינרלים קטנים וגדולים
מגשי פלסטיק וספוגים לעיצוב פרחים
חשמל:כבלים מאריכים,פנסים

ציוד עבודה:








ארגזי כלים ליציאה לאירוע
ארגז עזרים,דו"צ חבלים וכל מה שכדאי שיהיה לגיבוי
מלאי של עצים ולאטות
ארגז עם מבחר סוגים של חבלים לקשירות
בזנטים באורכים שונים
מלאי של סוגי צינורות להתקנת באנרים,ומשקולות
צנרת מיים +מחברים

-לתוכן העניינים-
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מפרט שילוט – זמין מיידית – כולל שירותי תלייה:
במחסננו נמצא מלאי של שלטים להכוונת קהל ובטיחות בהתאם לדרישות הרישוי של משטרת ישראל
ומהנדסי הבטיחות המכינים את תוכנית הבטיחות לאירוע שלכם .
ניתן להזמין מראש או בחרום אם התגלה חוסר ,רגע לפני פתיחת אירוע !!

כיתוב
יציאת חרום
יציאה
EXSIT
יציאה בלבד
כניסה
הכניסה מותנית בבדיקה בטחונית
הכניסה אסורה
זהירות חשמל
מעבר רכב חרום
אין מעבר
הכניסה אסורה
זהירות סכנה
מים לא לשתיה
איסור עלייה לבמה
במת נכים
בור ביטחון
חפ"ק משטרה
משטרה
החנייה אסורה לאופנועים ואופניים
ילדים אובדים
הכניסה מותנית בחיפוש בגופו
ובכליו של האדם
שרותים .מגוון
מזנונים
חנייה
לאירוע
מספרים לשערים.לאירועים גדולים
כפול 7
אסורה מכירת אלכוהול מתחת 66

-לתוכן העניינים-
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