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ובאנרגיות"באדרנליןכולי
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הט־החלקעלשהופקדבחבורה,הצעיר

כנולוגי

$TS1$הטכנולוגי$TS1$

$DN2$הטכנולוגי$DN2$לחשוב"ביקשתיהמתחם.של

בפעו־התחלתיומידאחדלילהזהעל

לות

$TS1$בפעולות$TS1$

$DN2$בפעולות$DN2$.ההקמה״

הפר־בחדרלשהותמוזמניםהאורחים

טי

$TS1$הפרטי$TS1$

$DN2$הפרטי$DN2$שעותשלושעדשלזמןלפרקשלהם

אפליקציהלמענםלפתחהצליח־קוסטי

אייפרמקבליםהםבמסגרתהייחודית,

שולטיםהםדרכושוהיםהםבולחדר

הולכיםהםאותוהשירהאוכל,בהזמנת

ישחדר"בכלהאורות.ושילובלבצע

גםאנחנולו.שמתאימהתאורהמערכת

שלבשלביםהתאורהברמת'משחקים׳

׳נינוח׳הואהאורבהתחלהעצמי.הערב

האורותגםתאוצה,מקבלוכשהערב

האנ־עםיחד׳זזה׳התאורהמתגברים.

ומה

$TS1$האנומה$TS1$

$DN2$האנומה$DN2$?!חלאד

הראשו־הסנוניתהואברחובות"הסניף

:־",

$TS1$,":הראשו$TS1$

$DN2$,":הראשו$DN2$ייפתחו"בהמשךהיזמים.מבטיחים

הארץ״.ברחבינוספיםסניפים

nitpj nn2n

o121fcnfy
עטוףכוכביםחדרלוגדון:

חם,לונדוניביתבאווירת

סטאריםשלתחושההמעניק

אמיתיים.

אדומות,לבניםקירותיורק:ניו

שלהנצחיהסמלאתהפוגשים

סקוורהטיימס

באווירתיווניתטברנהסליניקי:

בהסלוניקי,חופימולאלחופש

ולגגןלרקוד,לשיר.ניתן

עםקרנבלאווירתזינרו:דהריו

וחשקחופששמחה,שלתחושה

למסיבה

יפןועדהמסורתיתמיפןטוקיו:

למישמתאיםחדרהבועטת,

העולמותמשניליהנותשאוהב
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