
 פרופיל חברה
 מחפש כיצד ליצור רגעים בלתי נשכחים וזיכרונות שילוו אותו לכל החיים.  האדם המודרני

 מתמחים ביצירת רגעים כאלו בדיוק ואנו עושים זאת בעזרתם של "אורטל נופש ואירועי קונספט"אנו ב

משלבים ניסיון של עשרות שנים באירועי קונספט אנשי ההפקה שלנו . בתחוםמיטב המפיקים 

 לחברות ולקוחות פרטיים וממתינים לכם עם מגוון הצעות בהתאמה אישית.

אתם  –, הופעות וטיולי קבוצות עסקיים אם אתם מחפשים טיולים ייחודיים המשלבים הפקות, אירועים

 מוזמנים לשמוע על החבילות הייחודיות שלנו.

 ואירועי קונספטנופש הכירו את אורטל 
 כבר מהשם שלנו אתם מבינים שאנחנו לא חברת תיירות רגילה.

כחברה שהוקמה תחת כנפיה של חברת איסתא, שנחשבת למותג התיירות המוביל והגדול בישראל, 

 ערוצים עיקריים: בשלושהמיקדה החברה את פעילותה 

  לחברות וארגונים ואירועי קונספטשירותי הפקה: 

היא משימה מאתגרת וחשובה לכל ארגון.  מצד אחד חשוב שהכול רות הפקת אירועים לחב

יופק באיכות הגבוהה ביותר שתציג את החברה באור חיובי ומקצועי ומצד שני חשוב לייצר 

 אירוע קונספט שייתן ערך רב למשתתפים.

אנו תופסים את עבודתנו כשליחות. אנו לא רק אנשי הפקה מובילים בתחום הנופש 

 . אתכם לכל אורכו של המסעואנו נלווה  שותפים לדרך שלכםאנו הוהאירועים, 

בדרך אירוע שנתפר בהתאמה אישית לארגון שלכם ולצרכים של הלקוחות שלכם. התוצאה: 

האירוע שלכם יהיה בלתי נשכח ויוגדר כהצלחה מסחררת, ש זו אתם יכולים להיות בטוחים

 וזו המטרה שלנו בעצם.

 

  ובחו"ל: נופש בארץ -תיירות בוטיק    

, בארץ בין אם ברצונכם לנפוש בבית מלון ובין אם בצימרים או בבתי הארחה נופש בארץ:

   שלנו יוכל לייעץ ולעזור לכם לבחור את הנופש המתאים עבורכם.  צוות מחלקת הזמנות 

בדקנו עבורכם מה היעדים הפופולאריים ודאגנו להביא לכם את ההצעות   נופש בחו"ל:

או לרודוס, וארנה, בוקרשט והמשתלמות ביותר. אם גם אתם מחפשים לטוס האטרקטיביות 

    אתם חייבים לבדוק את החבילות שלנו ליעדים אלו.  –בלגרד 

אנו מתמחים בהפקות אירועים לקבוצות.  אם אתם רוצים לקחת את זה צעד נופש קבוצות: 

תוכלו למצוא מגוון הצעות  –אחד קדימה ולבנות נופש קבוצתי לחברים בעבודה או למשפחה 

 באתר.

 

 :נופשים עם כוכבים 
אחד הטרנדים הבולטים והפופולאריים בשנים האחרונות אצל ישראלים הוא שילוב בין 

חבילות נופש להופעות של אמנים מוכרים.  השירות "נופשים עם כוכבים" הפך לאחד 

משולבות.  אז אם  משירותי הדגל של החברה, כשבכל שנה אלפי ישראלים נהנים מחבילות

 –בחו"ל  ואגם אתם חושקים בהופעה של אחת הלהקות או הזמרים האהובים עליכם בארץ 

 תדאגו להתעדכן אצלנו.



ולצאת עמנו למסע לקוחות מרוצים  לשורה ארוכה שלאנו מזמינים גם אתכם להצטרף 

  בארץ וסביב העולם.


