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   המלצה חמה על אירית גרינברג וצוותההמכתב הינו :  אזהרה

מוקף בדשא ועצי הדר במושב הבית פרטי תוך מ עצמה באוירה לא פורמליתלאחר מספר שנים בהם החברה שלנו ניהלה את 

דרישות רגולטוריות שונות חייבו אותנו לעבור , בנוסףוהשטח לא הספיק לנו . לנקודה בה נאלצנו לחפש משרד חדשהגענו 

 .לבניין משרדים ״קונבנציונלי״

הציבו אתגרים שהתאימו לנו אך שניהם שני נכסים  לאחר חיפוש ממושך נותרנו עם, התחלנו את המהלך עם אדריכל שהיכרנו

לא סיפקו אותנו עיצובית וכלכלית והחלטנו מהארכיטקט שבחרנו התשובות והפתרונות שקיבלנו , מסוגים שונים תכנוניים

קיבלנו מספר המלצות על אירית ולאחר הפגישה הראשונה איתה הודיע לי צוות החיפוש והתכנון כי . לחפש אלטרנטיבות

יש לה , ה שהיא יודעת על מה היא מדברת ״נרא – אירית היא ללא ספק המועמדת הראוייה ביותר לתכנון מבין אלה שראינו

 .ראש טוב והיא מספקת פתרונות״ אמרו לי

והציעה אלטרנטיבות  אירית עזרה לנו בבחירת המשרד עוד לפני שסגרנו איתה כשהעריכה עלויות שיפוץ פוטנציאליות

וכן  שהיא העריכה מלכתחילהנמוך מכפי , עם אירית כשהיא יודעת שהתקציב שעומד לרשותה נמוךהסכם סגרנו , תכנוניות

 .לוח הזמנים קצר

כאלה שיאפשרו לעובדים , ונוחים לעבודה מאווררים, האתגרים הנוספים שהצבנו בפני אירית היו לעצב משרדים צבעוניים

ישיבות ולניהול , עם אפשרויות מרובות למפגש , לחוות תחושת מרחב מצד אחד אבל ליצור חללי עבודה שקטים ומשותפים

 . צוות וכן אפשרויות לכינוס של כלל החברה ואורחים להרצאות ופעילויות משותפותמפגשי 

היתה הבנה , היה שיתוף פעולה מלא. התוצאה מעידה על כך יותר מכל, אירית גרינברג וגלי קמינסקי  עשו עבודה נפלאה

 ןלוותר במקומות שנראו לההתאמה לרצון שלנו וגמישות מאוד רבה תוך נחישות לא , הירתמות מלאה, מלאה של הצורך

, יעילות גבוהה בהתאמה לתקציב, מתאימים סיוע מכל הלב בבחירת ריהוט ואביזרים,  זמינות לכל אורך התהליך. חשובים
מקצוענות ברמה גבוהה  –איכפתיות והתחשבות , סיוע מושלם בסטיילינג, לווי צמוד והקפדה על רמות ביצוע, בחירת ספקים

 .יתויצירתיות מותאמת איש

הטעם שלה והנסיון שלה על מנת לתת את התוצר המתאים ביותר ללקוח ולאופי , היצירתיות, אירית רותמת את הכישורים

היא מייצרת דיאלוג מאוד פרודוקטיבי שמשרת בראש , או להירתם לגחמות אגו שלהמנת לרצות  לעשלו ולצרכיו ולא 

 .ובראשונה את המטרה לשמה היא נשכרה

וכל מי שבא לבקר , העובדים מאוד מרוצים, אנחנו שמחים יום יום לבוא למשרדים, ד עצמההתוצאה מדברת בע

 . מהלל ומשבח את העיצוב ונדהם לגלות באיזה תקציב הצלחנו להשיג תוצאה כל כך יפה וייחודית
 

 בעלי הנכס מהם שכרנו את המשרדים מפנים אלינו חדשות לבקרים שוכרים פוטנציאליים בשאר הנכסים שלהם

 . על מנת להראות להם לאילו תוצאות ניתן להגיע
 

 יש לה ראש טוב והיא מספקת פתרונות״, ״היא יודעת על מה היא מדברת  –: אני אומר , ממליץ בחום –בקיצור 
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