לכל המעוניין:
שמי דליה מנטבר ואני בעלת רשת מכוני פילאטיס ובי״ס להכשרת מורים
לפילאטיס .מקדמת את תרבות הפילאטיס בישראל כבר למעלה מ  40שנה.
מרצה בארץ ובעולם בתחום אורח חיים בריא ואיכות חיים .ובעלת תוכנית קבועה
בטלוויזיה.
לכבוד יום ההולדת ה  40לפילאטיס בישראל ,החלטתי לקיים אירוע רב משתתפים,
לכל אוהדי הפילאטיס ,לחובבי ספורט ובעצם ,לכולם.
את גדי דקל פגשתי באמצעות מכר משותף ,סיפרתי לו מה החלום שלי ואיך אני כל כך
רוצה להגשים אותו ,גדי אמר לי ,אם זה החלום שלך ,אני אגרום לו להתגשם.
הייתה לו אש בעיניים ואנרגיה מצוינת.
גדי וחברת מיתוס לקחו על עצמם להפיק לי את האירוע שהיה הראשון מסוגו בארץ.
מהיום הראשון הבנתי שאני בידיים הכי טובות שאפשר ,לרגע לא היו חששות בליבי
או פחדים מלהרים כזה אירוע.
בתקשורת יומית ,בזמינות מלאה ,במקצועיות רבה ,בהמון אכפתיות ולויאליות ,התנהל
גדי מולי בכל דבר ועניין.

משרד ראשי:בני משה  | 10טל | 031-544-5344 .פקס | 03-6045256 .נייד052 -7919555 :
Email: Dalia73a@gmail.com www.mantver-pilates.co.il

השקט הנפשי שחוויתי במהלך התקופה ,וזה שלא הייתי צריכה לעזוב הכל ולהתרכז
רק באירוע ,נתן לי להבין שבחרתי נכון ,שאני יכולה לסמוך ,כי יש לי חברה שמובילה
את ההפקה ביד רמה ,מול הרשויות ,מול בעלי המקצוע ומול הכי מקצוענים שהם
הביאו ,שיהיו חלק מההקמה הטכנית של האירוע .והכל בצניעות רבה ,בחיוכים,
ובהמון אהבה.
הליווי הצמוד  ,המקצועיות הבלתי מתפשרת ,הדאגה לכל פרט ,המחויבות האישית
,כל זה הגיע לשיא ביום האירוע שהיה לתפארת.
אנשים לא ישכחו לעולם את ההפקה המצוינת ועל זה הם דיברו,
על הסדר ,על הארגון ,על השפע ,בלי בלתמ״ים.
הכל מושלם.
ואני? הרגשתי כמו מלכה .לא יאמן כמה נכון היה לי לבחור דווקא בגדי דקל ובחברת
מיתוס שנתנו לי להרגיש כמשפחה
הם מצוינים מכל בחינה והם גם מגשימים חלומות️❤.
ממליצה בכל ליבי
דליה מנטבר
בעלים ויו״ר רשמת מכוני ״פילאטיס על פי דליה מנטבר״
052-7919555
dalia73a@gmail.com
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