
אינספאייר – מהפך בצילומי החתונות
לכל כלה יש רק יום גדול אחד, כזה שמתיקותו תיזכר לאורך שנים, 
שהתמונות שלו ימשיכו ללוות אותה, ולצבוע את הזיכרונות בגוונים 
בהם  יש   – התלבושות  ואפילו  הפרחים  המנות,  החתונה,  מרהיבים. 
מימד זמני כל כך, חולף, מה שנשאר אחרי – הם התמונות וההסרטה. 

שמבין  ומי  לנצח  שנשאר  התמונות  אלבום  הוא  מכל  החשוב  כך, 
יודע, שחשוב להשקיע בצלם מקצועי כדי לקבל תמונות איכותיות, 
במוצר שנותר לדורות, וכן בסרט שממשיך לרגש גם שנים אחרי. רק 
ההשקעה בצילומים מעניקה לזיכרונות המתוקים את הטאצ' שהופך 

אותם לזיכרון יפהפה ומתוק במיוחד.

אינספאייר – הנצחה מושלמת
שכדי  אמיתית,  הכרה  מתוך  "אינספאייר"  את  הקימה  ברגמן  רבקי 
לזכור את האירוע באופן הנכון והמרגש ביותר חשוב להשקיע עוד 
 - מהלך  ולבנות  הנחיות  לתת  ציפיות,  לתאם  מחשבה,  לכן  קודם 

שיביא לתוצאה המיוחדת - הנצחה מושלמת של האירוע. 

התובנות המדויקות הללו, שהובילו לפתיחת "אינספאייר" לא צמחו 
על חלל ריק...

אומנית"  צלמת  היא  אמי  ביד,  מצלמה  עם  שנולדתי  לומר  "אפשר 
והעריכה  העיצוב  אומנות  אפס  מגיל  צילום  "נשמתי  רבקי,  מחייכת 

אלו העומדים בראש מעייני.

שנים במסלול הזה גרמו לי לזהות את הצורך של הלקוח, שמוח אחד 
יוביל את תיעוד האירוע כולו, החל מצילומי הסטילס והווידיאו ועד 

לגמר העיצוב והעריכה!"

רבקי הקימה את "אינספאייר" שכלה המזמינה צילום חתונה דרכה 
תדע שהיא בידיים הכי טובות! 

"הצלם המומחה והצילומים האיכותיים הם אלו שיסמלו את ההבדל 
העצום בתוצר הסופי", מסבירה רבקי, ובאינספאייר עובדים עם הטופ 
שבטופ. כך שכל כלה תהיה בטוחה שהצילומים בארוע שלה באיכות 

ובמקצועיות שרק אינספאייר יכולה לתת!

הווידיאו  ועריכת  האלבום  עיצוב  המלאכה,  תמה  לא  שעדיין  אלא 
באופן הנכון והמושלם ביותר – רק הוא מותיר את המוצר המושלם 
באמת! לשם כך חיוני שמעצבת האלבום גם תכוון את הצוות המצלם 

– דבר שקיים רק באינספאייר!

מתקדם,  הכי  המכשור  עם  התמונות  בעיבוד  רבקי  משקיעה  בנוסף 
בעיצוב הכי טרנדי, המותאם באופן אישי ומקסימלי לכל כלה. 

אינספאייר - פורצת גבולות
המחשבה הראשונית מול המהלך הנכון: 'איך לא חשבו על זה קודם?'

הבנה של תהליך, שחייב  בשינוי מערכתי מדהים-  מדובר  למעשה, 
להיות מובנה מראש כדי שיביא את התוצאה הרצויה והמושלמת!

"כאשר משפחה מזמינה אצלנו צילומים, אנו קובעים איתם בפגישה 
מוקדמת את קונספט האירוע לפי הסגנון המתבקש, לומדים גם מה 
חשוב להם בעזרת שאלון מיוחד המקיף את כל פרטי האירוע. אנו 
יורדים אף לרזולוציות הנראות שוליים כגון צבעי בגדים ותפאורה, 

צורך  שיש  כמובן  הסופי.  לתוצר  ביותר  חשובים  התחתונה  בשורה 
להבין גם את העץ המשפחתי כדי שלא לפספס אף סבתא או קרוב 

משמעותי! 

עם תחקיר מעמיק, אנו יוצרים תוכנית צילומים מושלמת בהתאמה 
אישית, אליה מחויבים הצלמים המקצועיים שלנו.

בין  ולתאם  להתרוצץ  צריכים  אינם  שהם  ללקוחותינו  נוסף  יתרון 
גורמים שונים היות ואנו מנהלים ומפיקים את הצילומים וההסרטות 

מא' ועד ת'."  

המיוחדים של אינספאייר
אין ספק שהעבודה העקבית של אינספאייר, מובילה לקבלת תוצר 

סופי שהוא הרבה מעל המוכר!

גם  הם  וסובלניים,  נעימים  רק  לא  שלנו  והמסריטים  הצלמים 
גבוהים  בקריטריונים  לעמוד  כדי  הכל  ועושים  בתחומם,  מאסטרים 

של צילום אינספאייר, 

בתום האירוע – מתחילה העבודה הגדולה, זוגות רבים מבלים שעות 
באינספאייר  וטכנית,  משעממת  עבודה  תמונות,  בבחירת  יקרות 

עושים זאת בעבורם. 

בפגישת עיצוב מיוחדת עם הזוג לאחר החתונה, אנו מעצבים באופן 
סופי את התוצר המושלם. 

גם בחירת סגנון עיצוב האלבום נתונה בידי בני הזוג, מתוך ליין של 
לטעמם.  בדיוק  האלבום  את  להתאים  כדי  ומגוונים,  רבים  סגנונות 
פגישה זו עם המעצבת היא ללא תשלום כחלק מחבילת ההטבות של 

אינספיאיר! 

עוד חוויה של פעם בחיים מבית אינספאייר

 - הלקוח  בחירת  לפי  אישית  בהתאמה  מסוגננים  והוידאו  הקליפ 
מקצועית  הינה  הסופית  התוצאה  שובב.  או  קלאסי  שמרני,  מכובד, 

מקורית וייחודית. 

אינספאייר – טעם מתוק שנשאר...
המותאמות  בחבילות  הציבור,  סגנונות  כל  עם  עובדים  באינספאייר 
המרגשים  הרגעים  את  בכבוד  להנציח  הוא  כשהמוטו  תקציב,  לכל 

בחיים עם ערך מוסף של חוויה מרגשת ונעימה במיוחד. 

בסיום התהליך, מוזמן הזוג הנרגש לצפות בסרט החתונה בלייב ע״ג 
מסך - חוויה זוגית אמיתית!

של  היוקרתי  לסטודיו  ושוב  שוב  חוזרים  שהלקוחות  פלא  לא 
אינספאייר, שמעניק להם שירות ויחס ייחודיים, ואחריות מלאה על 

כל תהליך הצילומים וההסרטה. 

ומתחדשים  השמרים,  על  שוקטים  איננו  רבה"  דשמיא  "בסייעתא 
און ליין בטרנדים ובעיצובים חדשניים ומקוריים המיוצרים בלעדית 

באינספאייר.

שיהיה במזל טוב לכלל לקוחותינו וללקוחות שבדרך, 

נפגש בשמחות!!
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