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הנדון :המלצה חמה  -אדריכלית אירית גרינברג
את האדריכלית אירית גרינברג אני מכיר מספר שנים ,מדובר באדריכלית מקצועית ,כשרונית ,יצירתית הקשובה
לצרכים של לקוחותיה.
לכן ,ידענו מראש ,שאנחנו בידיים טובות.
כאשר החלטנו על רכישת משרד ,רצינו משרד שישקף את האיכות והאופי שלנו .כזה ,ששובר מוסכמות על איך משרד
עורכי דין "צריך להיראות" .ביקשנו לייצר משרד המשקף חשיבה יצירתית ו"מחוץ לקופסא" ,כזו ההכרחית לעורכי/ות
דין העוסקים בניהול סכסוכים משפטיים מורכבים.
אוסף הפריטים והריהוט שרכשנו ואספנו לאורך השנים ,נועד לשלב בין מסר של מקצועיות ומקצוענות ללא פשרות ,עם
נוחות ומתן ביטוי לאופי הייחודי שלנו :קטנוע ווספה משופץ ,כורסת עור מעושנת ,פטיפון תקליטים ,יצירות אומנות
המשלבות קומיקס ,ושולחן הביליארד  -משתלבים באופן מפתיע זה עם זה.
בליווי ובסיוע של אירית והצוות המסור ,גיבשנו תיכנון מוקפד של משרד ,המסייע בקשר לקוחותיו ,אשר מבינים
ש"משרד בוטיק" ו"שירות אישי" ,אינם רק מטבע לשון שחוק ,אלא מציאות המאפשרת עבודה איכותית המובילה
ל"תוצאות בשטח".
אירית רתמה את הכישורים ,והניסיון הרב שלה ,על מנת לתת את התוצר המתאים ביותר עבורנו ולא על מנת לרצות
את מהווייה .יתרון נוסף ומרכזי הינו היכרותה של אירית עם ספקים רבים אשר אפשרו בחירה איכותית ומגוונת
במוצרים שונים.
אירית מייצרת דיאלוג נעים ופרודוקטיבי המהווה דרישת סף לכל עבודה ומתן שירות.
לבסוף ,עמידתה של אירית בתוכניותיה ,בלוחות הזמנים ובתקציב הכרחיים בעולם עסקי אשר נמדד בניצול משאבי
זמן וכסף.
אירית תודה (!)
ממליצים בחום (!)

בכבוד רב,
ערן שפינדל ,עו"ד
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