
By Imperial Craft Cocktail Bar

Personally Designed Bottled Craft Cocktails



מי אנחנו?

 האימפריאל קראפט קוקטייל בר, הוקם ב–2012, בר בוטיק קטן 
 ברחוב הירקון בתל–אביב, עטור פרסים. 

DRINKS INTERNATIONAL מקום 17 מתוך 50 הברים הטובים בעולם 2015 ע"פ ע"פ מגזין 
DRINKS INTERNATIONAL הבר הטוב ביותר במזה"ת ובאפריקה ומקום 56 בעולם לשנת 2014 ע"פ מגזין 

SPIRITED AWARDS-מועמד כאחד מעשרת הברים החדשים הטובים בעולם לשנת 2014 בפרסי ה 
 בר הקוקטיילים הטוב בישראל לשנת 2014 ב-eating & drinking awards של מגזין טיימאאוט 



הצוות

 דרור אלתרוביץ'
שותף מייסד באימפריאל 

ולה אוטרה

 בר שירה
שותף מייסד באימפריאל 

ולה אוטרה

 גלעד ליבנת
שותף מייסד באימפריאל 

ולה אוטרה

 רועי קידר
ברמן מוביל באימפריאל, 

 ומוביל פרויקט 
BOTTLE SERVICE



?Bottle Service אז מה זה

קוקטיילים מתפריטי האימפריאל במהלך השנים אשר הותאמו להגשה 
בבקבוקים מוכנים מראש הדורשים רק קירור.



בקיצור, Bottle Service הוא

 בקבוק זכוכית מעוצב הנסגר עם פקק הברגה.
 על הבקבוק תווית ממותגת אישית, ע"פ בחירתכם, וע"י צוות המיתוג 

 והעיצוב הגרפי של האימפריאל. 
 קיימת אפשרות להרחבת מיתוג האירוע באמצעות תפריט המסביר על 

הקוקטיילים ו/או שילוט נוסף רלוונטי.







?Bottle Service למה דווקא

כדי להגיש משקה איכותי ברמה של האימפריאל עם אפשרות למיקום העמדה בנפרד 
 מהבר. פשוט לקחת ולשתות, מקצרים את זמן ההמתנה של האורחים על הבר 

ויש יותר זמן לנשק את הכלה.

קבלת משקה עם פקק - ניתן לסגור את הבקבוק ולהסתובב איתו, לרקוד עם הקוקטייל 
ביד, בכיס או בתיק, או סתם לשמור לאחר כך. ככה גם לא ישפך.

 הנגשת המוצר לכלל האורחים - מבוגרים וצעירים כאחד. 
 יוצר שפה משותפת בין כל אורחי האירוע - כולם נצפים עם בקבוק ביד. 

פוטנציאל ויראלי - צילומים ברשתות החברתיות. 





איך אנחנו עושים את זה? 

אנחנו משתמשים בסירופים ותמציות ייחודיות לבר האימפריאל, בשילוב עם 
 אלכוהול ברמה האיכותית ביותר וע"פ המתכונים שלנו. 

המיצים נסחטים טרי-טרי ביום האירוע.

דרכי הזמנה ייחודיות לפי בקבוק ולא לפי ראש ובכך לחסוך בעלויות האירוע. 
 אופציות מיתוג שונות ע"פ העדפת בעלי האירוע וע"פ צרכים משתנים.

חלופה לקניית תוספות אלכוהול יקרות לבר

התאמה אישית לכל אירוע





אז מה זה דורש מכם? 

 בחירת קוקטיילים לפי שאלון פרופיל טעמים
 בוחרים מרשימה את הקוקטיילים המועדפים, וקובעים טעימות על מנת להתאים 
 באופן המיטבי את הקוקטיילים לאירוע. )ניתן לקבוע יחד עם טעימות הקייטרינג(.

 בוחרים מלל ועיצוב לתוויות הממותגות ע"פ תבניות
זהו. צ'ירס!

 בחרו את הפורמט שלכם לתווית:
ע"פ דוגמאות מצורפות. בחרו אפשרות אחת.

 בחרו את העיצוב שלכם לתווית:
ע"פ דוגמאות מצורפות. בחרו אפשרויות כמספר הקוקטיילים.

בחרו את אופן המשלוח הרצוי:

תודה, צ'ירס
רועי וצוות האיפריאל
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Alastair

Company event Sponsered event General Label Bride & Groom חתן וכלה

Gilbert Kingsley Fleming Davin

משלוח בתוך תל אביב ------ 50 ₪

PDF לאחר שמילאתם את כל הפרטים, שמרו שוב את הקובץ עם שמכם בפורמט 

ושלחו חזרה אלינו.

 משלוח מחוץ לתל אביב ------ 150 ₪ 

איסוף עצמי ------ ללא עלות

שם האירוע:

בחרו קוקטייל וכמות רצויה:

כמותמרכיביםפרופיל טעמיםשם הקוקטייל

תאריך:

Margarita

Don’s Daiquiri

Tommy’s 
Margarita

Daiquiri

Guadalupe Fizz

Mamasita 
Caliente

Redneck Punch

Jasmine

חמצמץ, מרענן / קלאסי

 חמצמץ מתקתק, פירותי

 חמצמץ, מרענן

חמצמץ, מרענן/ קלאסי

פירותי, מריר

חמצמץ, חריף

מתקתק, מריר

חמצמץ, מריר

 Milagro טקילה לבנה 100% אגבה, 
ליקר תפוזים, ליים

Pampero רום ונצואליני לבן, 
Appleton רום ג'מייקני כהה, פסיפלורה 

ביתית, דבש, ליים

Milagro טקילה לבנה 100% אגבה, 
ליים, סירופ אגבה

 Pampero רום ונצואליני לבן, ליים, 
מי סוכר

קוניאק Courvoisier VS, אפרול, שרי 
ספרדי לבן, סירופ פאפאיה וסוכר דקלים 

ביתי, ליים

 Milagro טקילה מיושנת 100% אגבה, 
ליים, פסיפלורה ביתית, סירופ אגבה, צ'ילי

 Bulleit ,רום גואטמלי מיושן Zacapa 
וויסקי שיפון אמריקאי, אפרול, שמני סוכר 

ביתיים, דבש, לימון, תה ירוק

ג'ין Tanqueray 10, קמפרי, ליקר תפוזים, 
לימון

איש קשר:

Back 2 Basics 
(B2B)

 סינגל מאלט Singleton 12, חמצמץ, מרענן
ליקר מרסקינו, ליים, סירופ אגבה, ג'ינג'ר

www.Imperialtlv.com  054.307.0355

imperialcocktails@gmail.com66 Hayarkon St., Tal Aviv

גדש שדג



לעניינים:

 הקוקטיילים מגיעים במינימום של 50 בקבוקים, 
 ובכפולות של 50 בקבוקים לכל קוקטייל.

מחירי הבקבוקים נעים בין 30-20 ₪ לבקבוק.

249-50 בקבוקים לפי עלות הבקבוק
349-250 בקבוקים 5% הנחה

449-350 בקבוקים  10% הנחה
+450 בקבוקים 15% הנחה



Imperialtlv.com

imperialcocktails@gmail.com   |   054.307.0355

Thank You :)

Imperial Craft Cocktail Bar

http://imperialtlv.com/
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