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של חיפוש מתנה מקורית וייחודית להעניק למישהו הזאת סיטואציה היה במי מאתנו לא 

? היום, הענקת מתנה מקורית ומפתיעה למישהו שאתם מוקירים, מתנה שתהיה  נוהקרוב אלי

גם ייחודית ומפנקת וגם בריאה מתוקה דעו כי היום בתחום המתנות הפתרון של מגש פירות  

מעוצב בטוב טעם מצליחים לספק את על מנת להעביר את המסר שיראה עד כמה אתם 

מפנקים במגשי פירות את  ה מלונות בצפוןנזכיר שיש הרבה באמת אוהבים ומוקירים אותו. 

מגש   -נה המרגשת והמושקעת בה החומרים נבחרו בקפידהכאמור, דרך המת. האורחים

פירות מעוצב העמוס בפירות טריים יכול לשמש כמתנה מרהיבה, טעימה ובריאה שתמיד 

יפתיע וישמח את המקבל אותו. בנוסף, מגש פירות יכול להתאים למגוון נרחב של אירועים  

יבת עסקים, כנס, אירוע  ומצבים שונים. כמו כן, מגשי פירות הם הקינוח המושלם של יש

משפחתי או אירוע רומנטי, וזאת משום שהם מעוצבים יפים טעימים ובריאים. בפרט כאשר 

 הם מיוצרים על ידי חברה איכותית במיוחד הם גם יהיו מושלמים.  

https://bignews.co.il/north-hotels/


אך, ישנה חשיבות רבה בחירת הפ 

  מגשי פירותירות שלא יהיה רק פירות טריים אלא גם לסוג הפירות. כאמור, יתרון נוסף של 

הוא שלל הצורות של המגש. פירות הם טעימים ומופלאים במיוחד משום שניתן ליצור בהם  

מגוון רחב של אפשרויות או כמו שאומרים השמיים הם הגבול. בתחום סידור הפירות ניתן  

לבחור מגוון רחב של מגשים מחומרים שונים כמו למשל: עץ, פלסטיק, זכוכית, ברזל 

, חשוב לדעת כי כמו שיש מגוון נרחב של חומרים כך גם יש מגוון רחב אלומיניום. ואולם

ביותר של צורות במאמר זה נדבר על הצורות העיקריות וכן נספר לאלו אירועים בדרך כלל 

אף על פי שהיתרון הגדול  ו בתחום העיצוב פירות חדשותזאת אומר שיש הרבה בוחרים בהן. 

בהכנת מגשי פירות בכך שלא כדאי לתחום את הדמיון. אך אם שאלתם את עצמכם למה 

חור את הצורה של המגש, הרי שבחירת הצורה הינה חשובה במיוחד דרך הצורה  חשוב לב

ניתן להרעיף רגשות ללא מילים או ניתן לכן בחירת הצורה היא חשובה ביותר ולכן חשוב 

להתייעץ היטב עם  הצוות של החברה בנוגע לצורה של המגש על מנת שהצורה תוכל 

 ו הוא מעוניין להשיג. להתאים היטב לרצונות של הלקוח ולמטרה שאות
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