תודה שרכשתם את ערכת הבלונים של

™
ערכת יצירה ופיסול בבלונים הכוללת בלונים במגוון צורות וגדלים,
משאבה ,מדבקות ,טוש מיוחד לבלונים וכרטיס עם קוד
לפתיחת סרטוני ההדרכה.
הערכה כוללת אפליקציה מלאה בסרטוני הדרכה משעשעים
וקלים להבנה אשר מותאמים לילדים ,לצפייה בסביבה בטוחה.
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תחילה יש להוריד את האפליקציה שלנו מהחנויות
או
מחנויות
.
הקלידו בתיבת החיפוש( BalloonPlay :בלי רווח).
Available on the

לאחר הורדת האפליקציה ,בחרו את הפלייליסט השייך לערכה זו
( 03במקרה שלכם) ,הקלידו את הקוד שמופיע בכרטיס שקיבלתם
עם ערכה זו ,ו ...הופ! אתם בפנים.
בחרו סרטון ,קחו משאבה ובלונים והתחילו ליהנות .אל
תשכחו לשתף אותנו ואת חברי קהילת  ,BalloonPlayנשמח
לראות את היצירות שלכם.

מאחלים לכם שעות משותפות
של צחוק וכיף ,הנאה ויצירתיות.
אלדד וצוות BalloonPlay
ת.ד עין עירון 3791000

טל׳0522567890 :

www.BalloonPlay.co.il

mail@BalloonPlay.com

ערכת יצירה מאת:
אלדד לוי־חברוני BalloonPlay

מספר משתתפים:
1-

גילאים6-126 :
(מתחת גיל  8נידרשת השגחת מבוגר)

מה בערכה?
e eכרטיס עם קוד לפתיחת הסרטונים השייכים
לערכה ונמצאים באפליקציית Balloonplay
e eמשאבה דו כיוונית לניפוח בלונים ,איכותית
ומקצועית
 32e eבלוני צורות (בלונים ארוכים)
בשלל צבעים

e
e
e
e
e
e

 10eבלונים עגולים " 10בשלל צבעים
 10eבלונים עגולים " 5בשלל צבעים
 6eבלונים שקופים "10
eטוש מיוחד לציור על הבלונים
eסט מדבקות עיניים
eסט מדבקות עגולות צבעוניות

חשוב לדעת! הערכה כוללת משאבה ובלונים איכותיים בלבד

מה תמצאו באפליקציית ?BalloonPlay
e eמאגר סרטונים שמתעדכן מדי חודש.
e eסרטוני הדרכה לפיסול בבלוני צורות ,כגון
כלבים ,חרבות ,פרחים ,חיות שונות ועוד.
e eסרטוני ה( DIY-עשה זאת בעצמך) שלנו,
לדוגמא :מכונית המונעת ע"י בלון ,יויו בלון,
כדורי ג'אגלינג עשויים מבלונים ,בלון צונח,
מר גמיש ,משחקים עם בלונים ועוד.
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eאפשרות שיתוף פרויקטים עם אחרים
ועם חברי קהילת  BalloonPlayברשתות
החברתיות.
eמשימות בלונאיות חדשות ומאתגרות.
eהנחות מיוחדות לחברי קהילת BalloonPlay
על מוצרינו.
eהזמנה לאירועי בלונאות שאנו מקיימים
במהלך השנה.

מה מיוחד בערכה?
הערכה בצירוף האפליקציה יוצרות שילוב מהנה בין עולם המסכים להתנסות מעשית ובדרך
זו הן מציעות מגוון של פרויקטים מהנים לביצוע ,בשיתוף עם חברים ובני המשפחה או לבד.
ההתנסות בהן תורמת לפיתוח המוטוריקה העדינה וההצלחה בעשייה תורמת לתחושת
הסיפוק ולביטחון העצמי.
והכי חשוב! אל תשכחו" ...עם מעט דמיון ,אפשר ליצור כמעט הכל עם בלון"
נשמח לשמוע מכם על רעיונות חדשים ומקוריים לשימוש בבלונים.
שתפו דרך האפליקציה ,כתבו לנו אל :בלון פליי  BalloonPlayת.ד  ,1עין עירון 3791000
או למיילmail@BalloonPlay.com :

™
תודות לצוות  BalloonPlayהמופלא :נורית בלוק (עיצוב ותמיכה מנטלית) דן יונתן ואורן (הפקת וידאו) אביתר לוי חברוני
( )QA androidאייל סופר ( )QAהדס בלו גולדשמיט ( )Propsצ'וקי יערן (תמיכה כללית) יורם בן צבי ()Focus

