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בתחום  חדשנית  חברה  פה:  היה  לא  עוד  כזה  שירות 
עיצוב הבית, בעלת אוסף אמנות המונה אלפי ציורי שמן 
עם  (בלבד!),  להשכרה  הציורים  את  מציעים  איכותיים, 
מקורי?  האוסף.  מתוך  הגבלה  ללא  החלפה  אפשרות 
בטח! מוזר? לא אם שואלים את איסי גרין, מנכ“ל חברת 

”ארט2רנט“  ( Art2Rent) שיזמה את הפרויקט.
”ישנם כיום מאות פרויקטים נדל“ניים המאכלסים עשרות 
אלפי משרדים, שהיזמים שלהם רוצים לקשט ולפאר את 
גרין  מתחיל  מרשימות“,  בתמונות  הציבוריים  החללים 
גם לגבי  נכון  ”זה  בתיאור פרופיל הלקוחות של החברה. 
פרטיים  אנשים  עבור  וגם  ציבוריים  משרדים  מלון,  בתי 
שמעוניינים לרענן את התמונות של קירות הבית שלהם 

אחת לכמה זמן“.

כל הציורים חתומים
במנוי  מדובר  ציור?  של  השכרה  שירות  כולל  בעצם  מה 
חודשית  עלות  לפי  המתומחר  ציורים  לספריית  שנתי 
מנוי  רכישת  ומעלה.  חודשים  ל-12  בהתחייבות  לצרכן 
כוללת: גישה לאלפי ציורי שמן במגוון רחב של סגנונות 
- נוף, מופשט, ריאליסטי, טבע דומם, הומוריסטי, קלאסי, 
הציורים  של  החלפה  אפשרות  ועוד;  פורטרטים  מודרני, 
ללא הגבלה; ביטוח מלא לציורים ובחירת ציורים ישירות 
באתר החברה. כל ציור, יש להדגיש, חתום על ידי האמן 

שצייר אותו.
התלות  ללא  אדם,  לכל  תרבותית  חוויה  להגשים  ”רצינו 
בידע באמנות ובהכרת האמנים, אלא רק על בסיס שיפוט 
גרין את  נכון ואמיתי בנוגע לציור בו הוא מביט“, מסביר 
הרקע ליוזמה. ”הליך בחירת הציור בשיטת ההשכרה יכול 
להיות חוויה משפחתית בלתי נשכחת. זה אינו דורש מבני 

יש לכם קירות חשופים בבית או במשרד, אבל אין לכם את ההון הנדרש למלא אותם בתמונות? 
שירות חדש של חברת ”ארט2רנט“ יאפשר לכם להשכיר, ללא הגבלה, ציורי שמן איכותיים מתוך 

מבחר של אלפי תמונות בשיטת המנוי

תמונה משתנה

ART2RENT

כמוצר  לציור  להתייחס  רק  אלא  באמנות,  ידע  המשפחה 
בסיסי בעיצוב הבית, בדומה לרהיטים, מטבח וספה. בחדרי 
מתחלפים,  בציורים  הילד  מוח  את  לגרות  ניתן  ילדים 

ולשתף אותו כמובן בבחירת הציור אותו יתלו בחדרו.

ביטחון בקנייה בטוחה
קלאסי,  הומוריסטי,  דומם,  טבע  ריאליסטי,  מופשט,  נופים, 
נותן  גם  הציורים  החלפת  שירות  ועוד  פורטרטים  מודרני, 
יש  תמיד  לא  ראשית,  בטוחה.  לקנייה  ביטחון  ללקוחות 
בדרך  מדובר  שיש,  לאלה  ציורים.  לרכוש  יכולת  לקהלים 
נותן פתרון  כלל בציור אחד או מקסימום שניים, מה שלא 
לכל קירות הבית. לקוחות רבים גם מעדיפים שלא להתחייב 
הנוכחי  והסידור  ארוכה,  לתקופה  מוגדר  אמנותי  טעם  על 

מאפשר להם לשנות אותו חדשות לבקרים.
אז למה לא להשקיע בקנייה של תמונה, ובכך גם להשקיע 
כמה  בתוך  ערכו  את  להעלות  שעשוי  במוצר  הכסף  את 
שנים? בגלל שלרוב האנשים אין כלים לבחון את כדאיות 
בניירות  או  בנדל“ן  להשקעה  בניגוד  ובכלל,  ההשקעה. 
ערך שבהן ניתן לבדוק בכל רגע נתון את מצב וכיוון השוק, 
בתחום הסחר באמנות כלל לא קיימים כלים מקבילים להם.

החברה  ”אבל  גרין.  מסכם  יקר“,  דבר  היא  אמנות  ”רכישת 
בשיטת  איכותית  מאמנות  ליהנות  דרך  פיתחה  שלנו 
יוכלו  בישראל  אב  בתי  אלפי  כיס.  לכל  במחיר  ההשכרה 
מעתה להחליף ציורים בכל גודל ובכל נושא, מבלי שיצטרכו 

להתחייב כל חייהם בקניית ציור יקר.
 ,WWW.ART2RENT.CO.IL באתר  מהציורים  להתרשם  ניתן 
להתרשמות  הלקוח  בבית  חינם  פגישה  לתאם   - ובמקביל 
ההרשמה  החלה  אלה  בימים  המיועד.  בחלל  הציור  של 
לעונת המנויים 2011-2012, תוך הבטחה למחירים מיוחדים 

לאדריכלים ולמעצבים.
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