המתנה שאי אפשר לפספס איתה!
המתנה האידאלית לעובדים ,למשלחת מחו"ל ,לאורחים חשובים ולכל מי שאוהבים
"ירושלים אלבום יצירה"  -אלבום מהודר ,על היוצרים וחיי היצירה של העיר הקסומה.

 6סיבות שהופכות את "ירושלים אלבום יצירה" למתנה אידיאלית:
הפקה מרשימה –  250עמודים מלווים בצילומים מרהיבים ,כתבות מרתקות ,עיצוב מוקפד וחשיבה על כל
פרט – הופכים את הספר הזה לאלבום מושקע ומכובד ,שמרשים כל אחד.
אלבום דו לשוני – האלבום כתוב בעברית ובאנגלית ,כך שהוא יתאים גם לעובדים מקומיים וגם לאורחים
שמגיעים מחו"ל – בכל מקרה הם ייהנו מניחוחות מיוחדים ופנינות סמויות של העיר.
מקורי ומחדש – זה לא עוד אלבום משעמם ,שמי שמקבל מניח ושוכח בפינה .האנשים ,הסיפורים ,התמונות,
היצירה והאווירה שבאלבום ,יפתיעו במקוריות שלהם ויחדשו אפילו לירושלמים שבחבורה.
סיפורים מרתקים – הספר לוקח אתכם למסע מופלא שמאחורי האמנים ,היוצרים ובעלי המלאכה שבעיר.
מלאכות קדומות לצד גלריות עכשוויות ,בית מלאכה למברשות ומטאטאים יחד עם פנינות קולינריות שחייבים
לבקר ולטעום – כל אלו ועוד יגרמו לכם לפתוח את הספר ולא להניח אותו עד סופו.
צילומים מרהיבים – הספר מלווה בצילומים המרהיבים של הצלם דניאל לילה ,שמצד אחד לוכדים את
האווירה הייחודית של העיר ,ומהצד השני מעבירים את הסיפור האישי  -הצילומים יהפכו את הקריאה לחוויה
מקסימה וצבעונית.
הקסם של ירושלים – ירושלים יקרה לליבם של כולם ,והספר מציג לנו צד אחר שלה  -זה שלא נשמע עליו
בשום מהדורת חדשות .הספר מעורר אצל כל מי שקורא את הרצון לטייל ולסייר בעיר הקסומה ,לגלות את
הסיפורים שמאחורי האנשים ,וליהנות מהפסיפס הייחודי של העיר.

עכשיו יותר מתמיד ,זה הזמן להפיץ את אורה המיוחד של ירושלים
ולבחור ב"ירושלים של יצירה"  -מתנה עם ערך מוסף ,שתרגש ותרשים כל אחד!
הספר נמכר במחירים מיוחדים לגופים וחברות – לפרטים נוספים:
רות צפתי077-7876717 | 054-7726726 :
www.jerusalemalbums.com | Ruth58@013.net

"ירושלים אלבום יצירה"  -מהתקשורת:

" הספר בעיקר עושה חשק לטייל בעיר ולאור העובדה שהוא כתוב גם בעברית וגם באנגלית,
הוא מומלץ במיוחד כמתנה לאורחים/חברים/משפחה בחו"ל"
מתוך האתר "סלונה" – מדור באנו ליהנות

"ספרה של רות צפתי שיצא לאחרונה ,מתבלט בהפקה מושקעת במיוחד"
זהרה רון  /גלובס מוסףG

""Gorgeous collection of photographs and stories of the great city's artists and craftspeople
מתוך כתבה בג'רוזלים פוסט

"עם כול דף שהעברתי ,זכיתי לראות את הקסם של העיר שנוצר ע"י מארג ייחודי של אנשים צבעוניים"
מיטל שרעבי  /עיתון סופהשבוע

" גם מי שמכיר היטב את רזיה וצפונותיה של הבירה ,יגלה בספר מקום חדש או דמות מיוחדת,
ששמעה עדיין לא יצא למרחוק"
דניאל אפרת ,חדשות ערוץ  1טלוויזיה

"היופי של הספר הוא ברבגוניות של התושבים.
מצד אחד תכירו את האישה המרוקאית שמגישה את ניחוחות ההיסטוריה המשפחתית,
ולצדה אישה מרתקת המגדלת חיטה ושעורה ואופה לחמים בתנור לבנים נושן.
הספר עובר בדרך גם בבית קפה שקיים מעל עשור ושומר על צביון ירושלמי,
ומסעדות גורמה שיודעות לאזן בין הישן לחדש".
אסנת גואטה  /מקומון תל אביב

להתרשמות מכתבות נוספות ופרטים נוספים על הספר
היכנסו לאתרwww.jerusalemalbums.com :

