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אם תמונה אחת 
שווה אלף מילים, 

המלצה אחת 
שווה אלף תמונות.
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לכבוד
גיל גרופ

חטיבת גיל פרסום
 

הנדון: תודה
 

החל מקמפיין 2016, כבר שנה שניה ברציפות,

אנו שמחים לעבוד עם צוות גיל פרסום המקצועי ובניהולה של מזל.

הליווי המלא מתחיל כבר משלב האסטרטגיה, קביעת יעדים, בניית שפה ומיתוג,

כולל תמהיל מדיה פרינט ודיגיטל, ניתוח פניות, מעקב אחר טיפול,

ביצוע כל מה שניתן להשגת היעדים והגדלת הרישום.

 

כיף לעבוד עם צוות מקצועי ומוצלח, מה שבולט בעבודה מול גיל פרסום הוא הליווי 

המקיף סביב השעון וטובת הלקוח שעומדת תמיד בראש.

 
 

אנו ממליצות בחום!!
 
הנהלת המכללה
חנה שיש וריקי קרמר.
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  בס"ד
  
  
  
  
  
  
  
  
20.9.11  

  
  המלצה לשירותי פרסום גיל

  
  

  שלום רב
  

  

  אנו עורכים מידי מס' חודשים הגרלות ענק בקרב התורמים לארגון,

  במהלך כל הגרלה וקמפיין הפרסום שלה אנו נעזרים בשירותי פרסום גיל.

  עבודות הקראייטיב, העיצוב והאסטרטגיה, זה מתחיל בביצוע

   עבודות ההפצה והדיוור ממשיך דרך

  החרדיים ברחבי הארץ.הן בערים החרדיות והן בריכוזים 

  בהכוונתם התמקדנו במודעות רחוב וחלוקה בתיבות דואר בקמפיין,

  בשילוב כמובן של מדיות רלוונטיות נוספות: עיתונות, רדיו, אנטרנט וכו'.

  ואכן העבודה המקצועית, האיכותית והשירות היו מעל ומעבר וראינו את הפירות בשטח. 

  

  בצורה מדוייקת ומסודרת, בדיוק עפ"י ההנחיות שלנו בוצעההעבודה 

  ובהתאם לצרכים הספציפיים של הארגון.

  
  

  לים לכם בהצלחהמאח
  נתן טיקולסקי
  קרן תומכיה

7
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2016
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בס"ד,  י"ט סיון, תשע"ג
 28 מאי, 2013
מלכה שפירא

 לכבוד
 מר גלפרין דוד

מנכ"ל פרסום גיל 

שלום רב,

הנדון: מכתב תודה לגב' מלכה שפירא

הרמה  על  העבודה,  איכות  על  שפירא  מלכה  לגב'  ותודתי  הערכתי  את  להביע  ברצוני 
המקצועית הגבוהה ועל הסבלנות. כמו כן תודה מיוחדת על המאמץ לעמוד בלוח הזמנים.

יישר כח ובתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה.

בכבוד רב,

רבקה קרויזר
מנהלת ח"ן חרדי

בית שמש
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כ"ח טבת תשע"ג

10 ינואר 13

לכל המעוניין

הריני להביע את שביעות רצוני מעבודתנו המשותפת עם חברת "פרסום גיל".

"פרסום גיל" ביצע עבורינו שירותי פרסום והפקת ארוע שהצליח מעבר למשוער.

השרות נין במקצועיות רבה תוך עמידה בכל סעיפי ההזמנה ואף מעבר לכך.

הזמינות של הצוות והמענה לכל בקשה ושאלה ראויה לשבח.

בתקווה להמשך עבודה פוריה.

בברכה,

ציון בסה

מנהל פרויקטים

האגף לתרבות וקהילה 

יריית חדרה
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לצוות פרסום גיל,
 

ב"ה המגזין  הגיע אלי היום.

הכל יצא מעל ומעבר! יצירה ממש!!!

גרפיקה מושכת, מקצועית, הפקה מקסימה..

אין כמו למשש בידיים...

תודה לכל הצוות המיוחד השותפים מכל הלב:

לשושי- על הניהול מגבוה, להינדא- על המסירות והליווי המדהימים לאורך כל הדרך.

לאלי- על יצירה מקצועית, מושקעת ומושלמת מכל בחינה. אין דברים כאלו.. 

ולמיכל- על העיתון ילדים המיוחד והמתוק כל כך ...

 

תמשיכו להצליח!

בהערכה רבה,

ציפי סטרוד

עורכת עיתון 'שלהבות'  

יד אליעזר   ד"בס
  

  :לכבוד
  כל המעוניין

  
  
  

  "פרסום גיל"שירות מהיר יעיל ואיכותי שקבלנו מ: הנדון
  

על מנת " פרסום גיל"פנינו למשרדי , ג בעומר האחרון"בל, י"בהילולאת הרשב
  . וכמובן הדפסת כל החומר הנדרש,להפיק את מסע ההפצה שלנו בכל הארץ

בניינים ומעל הכל עיטוף , וחות רחובבל,  בבתי כנסתההפצ:  כלל ההפצהמסע
  .והפצה בתיבות דואר בכל בתי האב החרדיים ברחבי הארץ

  
, והשירות שקבלנו הפתיע אותנו כל פעם מחדש, היקף העבודה היה גדול

  .וביחס אדיב, בקשותינו נענו במהירות מפתיעה
  .מערך ההפצה עבד בדיוק מירבי ובהתאם ללוח זמנים שנקבע

  
  .שמחים אנו להמליץ על השירותים הללו

 
 
 בברכה
י"הילולא דרשב

 

  ד"בס
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  :לכבוד
  כל הנוגע בדבר

  
פרסום , בכל הנוגע לשיווק" פרסום והפצות גיל" על להמליץהרינו 

  .והפצה במגזר החרדי
  

ומבצעים דרכם את ,  שנים3אנחנו עובדים עם פרסום גיל במשך 
הן כלפי לקוחותינו והן , סיניתההגרלה הרב העבודה של שיווק 
  .רתהמפרסמים בחוב, כלפי בעלי העסקים

  
, אמין, במשך שנים כאטרקטיבי פרסום גיל הוכיח את עצמו

  .ומקצועי ביותר על פי כל הבירורים שעשינו בין ספקים נוספים
  

  :נעזרנו בפרסום גיל בתחומים הבאים
  –תכנית השיווק . 1

  יעוץ בבניית תוכן שיווקי לחוברת
   –יעוץ פרסומי . 2

, פריסת מדיה נבונה, התמקחות מול המדיות, מדיות רלוונטיות
בנית קונספט פרסומי ועבודות , שיתופי פעולה מול המדיה

  .ייטיבקריא
   –דיוור ישיר . 3

כל סוגי הדיוור הישיר כולל הפצת חוברות בתיבות דואר בכל 
  תלי דלת ומודעות רחוב, הריכוזים החרדיים

  .אומיעבודה במגזר מתחזק ודתי ל, וכן
   –דפוס . 4

-מחלקת הדפוס של המשרד נתנה לנו מענה בנושאים רחבים החל מ
הדפסות של , אפים-רול,  חוברות וכלה בכרטיסי ביקור200,000
בנוסף לעיטוף בנילון , מדבקות ושאר צרכי דפוס, מודעות, קאפות
  .ועוד

  
  בברכה
  נתן בן עזרא
057-3155782 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 ד"בס 10.10.09

02-5388665

לצוות פרסום גיל המדהימות 

היה לנו כנס מדהים ב"ה ואוירה מקסימה, 

יש לכן חלק גדול בכנס הזה!

השלטים הגרפיקה העיצוב והקריאייטיב הוסיפו מאוד 

תהנו מהתמונות.

ותעבירו לרובי שיהנה

היו מעל ל-600 משתתפות. 

סיפרנו עליכם במליאה הגדולה והודנו על כל העבודה 

שהושקעה.

ישר כחכן 

מודות 
שיינדי, מירי, חוי 

וצוות תמך
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13/12/2016

בת שבע יקרה,

אני רוצה להודות לך ולפוטו גיל על אחריות מלאה שלקחת על הזמנתי, 
על מסירות ואכפתיות, על הגמישות במחיר ועל הביצוע המהיר!!!

ישר כח על התוצר שיצא מקסים ומושלם!

בברכה,
מוריה אלטמן בשם ארגון "קשר יהודי".
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לכבוד פרסום גיל היקרים. 
 

אין בפינו מילים להודות ולא קיימות מילים שיבטאו כראוי את ההפקה האדירה של 

מסיבת החומש. 

אנשים חשבו שיבואו למסיבת חומש ככל מסיבות החומש הרגילות, ואתם באתם 

עם מעוף מיוחד רעיונות כבירים וארגון מפעים, וגרמתם לנו ממש להפתיע אפילו 

את עצמנו!

 

כידוע אנו מוסד בהקמה, חששנו להשקיע, לא ידענו כמה אפקטיביות תצא מאירוע 

מושקע, אך כאמור - השקעתם את הנשמה, ימים כלילות לא נחתם ולא שקטתם 

עד שהכל יהיה מושלם עד לפרטי פרטים!

 

לא נהסס להשתמש בשירותכם בהפקות הבאות, ואף נמליץ לכל שואל או מתלבט 

שאם הוא מעוניין באירוע בליגה מפתיעה - פרסום גיל! פרסום גיל! 

 

תודה רבה רבה לצוות העובדים ולכל הארגון המטורף הזה ששמו פרסום גיל!
 

תודה, תודה 
ושוב תודה
 
בברכה ובהערכה 
הנהלת מוסדות תורת ראובן זורח - דגל ראובן. 

מהדורת
רחוב רוזובסקי יוסף 6 פ"ת
טל: 03-9324171 
פקס: 03-9324173
b9324174@gmail.com :מייל

ישיבת המקובלים
“שערי דמעה”

ללימוד הזוהר הקדוש
ע”פ דרך רבינו

האר”י ז”ל
וכוונת הרש”ש הקדוש

כולל אור הרשב”י
ללימוד תורת הנגלה

והדרך להוראה

ארגון ההילולא
קדישא

ל”ג בעומר במירון

הכנסת אורחים
“חסדי הרשב”י”

בשבתות
וחגים בקבר 

הרשב”י זיע”א

חלוקת ח”י
רוטל משקה

לישועות גדולות

התקווה של כל יהודי רשב”י הקדושהתקווה של כל יהודי רשב”י הקדוש

המוסדות המרכזיים
בקבר רבי שמעון בר יוחאי - מירון

בברכה,
מוסדות אור הרשב”י

בשעת שמחה,
בשעת צרה,

תמיד מתקשרים
1-700-55-80-80לרשב”י.

שמן קדוש זה הוא מנר התמיד הדולק מעל קברו של קודש הקודשים רבי שמעון בר יוחאי זיי"ע
נר התמיד דולק מתקופת רבינו האר"י הקדוש עד היום הזה

משמן קדוש זה הדליקו מקובלי הישבה את נרות החנוכה בקבר רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
ובקבר מתתיהו כהן גדול זיע"א שעל ידו נעשה נס החנוכה.

וכך נהגו בכל הדורות שכל מי שהיה זקוק לישועה הדליק מנר קדוש זה
לפני הדלקת הנר יש לומר

'אלקא דרבי שמעון בר יוחאי ענני»
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת תפילת עבדך 'שמעון' ועשית לו ניסים 

ונפלאות, כן תעשה עמדי ועם כל עמך הצריכים לניסים נסתרים ונגלים, אמן כן יהי רצון.
משמן קדוש זה תדליקו בכל שעה וקושי וכן תסוכו על גופכם לרפואה, ותזכו לישועות גלויות, וכמו 

שכתבו המקובלים רמז לזה 'ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים»
זכותו של רשב"י הקדוש תגן בעדכם ותשמור אותכם תמיד

זכרו!! תמיד אתם מוזמנים להתקשר אלינו, בכל מצב, לכל בקשה, ולכל תפילה, אנחנו כאן בקבר הרשב"י 
הקדוש בשבילכם!

אוהבים אותכם ומחכים לשמוע ממכם בשורות טובות
מוסדות 'אור הרשב"י'

 בס”ד

לכבוד פרסום גיל
המלצה

לאחר שנים של עבודה משותפת יחד,

אנו שמחים להמליץ על שירותי פרסום גיל.

כבר מס' שנים שצוות פרסום גיל מנהלים ומבצעים עבורנו

את כל העבודות הגרפיות הנדרשות לנו,

לדוג':

עריכת ניירת משרדית, עריכת טפסים, הו”ק, קבלות,

דוחות, גרפים ועוד עיצובים ספציפיים לפי הדרישה.

העבודה מתבצעת במהירות, בדייקנות

וברמת גימור גבוהה.

נשמח להמשיך לעבוד יחד
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  ד"בס

  

  2010 יולי 13                                                                                                                 יום שלישי 

  לכבוד

  "פירסום גיל"חברת 

  

  וני להודות על שירותי הפרסום שביצעתם עבורנוצ ברחר תקופה ארוכה של עבודה משותפתלא

  . מקצועית ביותר תוך מתן שירות מקסימלי בצורה

  

  ,חת הקמפיינים וכלה בעיצוב מקצועייעוץ פרסום וקריאייטיב מוצלח שהיוו בסיס להצליהחל מ

  .ז הנדרש" יעיל ובלוןהדפסות איכותיות ובהפצות שונות שבוצעו באופ

  

  .תודה על מענה נדיב במשך שעות היום ועל רצון כנה בהצלחתנו בכל שלב

  

  

  ,בכבוד רב

  יהודה קוהן

  תקשורת JHKל "מנכ

0527627777  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                    : לכבוד
  דוד גלפרין

  ל"מנכ
  פרסום גיל

        
  שביעות רצון: הנדון

  
  
  

  ".פרסום גיל"משרד פרסום ב בחרנו  ,עבודותינובמהלך 
  .מקצועי ומהיר, ונהנינו משירות טוב

  .הן מבחינת הסטודיו שעיצב מודעה יפה ומיוחדת
, ב"ב, ם-י: והן מבחינת הדפסת המודעות והפצתם בכל רחבי הארץ

  ..בית שמש ועוד, אלעד, ת"פ, אשדוד, ביתר, מודיעין עילית
  

הן מבחינת , היה מעולהשהשירות שקבלתי  בכל פה על אנו ממליצים
הן מבחינת איכות העבודה , הן מבחינת זמינות בכל שעה, עמידה בזמנים

  .ומעל הכל היחס המסור
  
  
  
  

  ת הצלחהבברכ
  לינת החסד
הרב מרדכי לוי
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  :לכבוד
  כל המעוניין

  
  "פרסום גיל"המלצה עבור שירותי : הנדון

  
פנינו לשירותי פרסום גיל לאור המלצות , במהלך מיתוג שערכנו לחברתינו
ואכן לאחר עבודתינו אנו מצטרפים לממליצים , שקבלנו ממכרים שעבדו עימם

  .בפה מלא
  

הקראייטיב והסטודיו ' ן במחה, הן בייעוץ שיווקי, נעזרנו בשירותי פרסום גיל
  .כמו כן הם רכשו עבורינו מדיה במחירים משתלמים, לעיצוב

  
  ,סובלני ובכל שעות היום, אדיב, לכל אורך הדרך נהנינו משירות מקצועי

גם כאן נתקלנו ביחס מיוחד ופריסת , ולבסוף כשהגענו לשלב התשלום
  .תשלומים נוחה ביותר

  
  ...כמובן שנמשיך להיעזר בשירותיהם גם בעתיד

  
 
 בברכה
פאות רבקי

 

  ד"בס
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                    : לכבוד
  פרסום גיל

  שביעות רצון: הנדון
  
  

  ,עיצוב התפריט למסעדתינו, במהלך עבודתינו האחרונה
בכל שעות , אדיב, ונהנינו משירות מקצועי" פרסום גיל"פנינו ל
איכותית וממש לטעמינו , ומעל הכל עבודה ברמה גבוהה, היום

  .האישי
  

  .שמחים אנו להמליץ על שירותיהם המיוחדים
  

  
  
  בברכה
  מנטה בייגל
  יוסי וייס
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