
ף ולנפש בית לגו

KEDEM HOTEL



 עוגני�

חזו�

פונטי�

צבעוניות

לוגו

קונ�פט

כרטי�י ביקור

שימושי�

עוגני�

איזו�

שקט נפשי

חווית לקוח - אווירה, שירות, ייחודיות

שינוי

הרמוניה



חזו�

בית מלו� המשרה אווירה של שקט ושלווה המאזנת בי� 

גו� לנפש ומאפשרת נקודת התחלה לחיי� בריאי� 

מאוזני� ומאושרי�.

 עוגני�

חזו�

פונטי�

צבעוניות

לוגו

קונ�פט

כרטי�י ביקור

שימושי�



פונטי�

כותרות

Kalinga
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

טק�ט ר�

סקורפיון
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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לוגו

ף ולנפש בית לגו

KEDEM HOTEL



קונספט
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CREATE
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ער� ותוכ� המותג



 תוכ� פני�

ניראות

 תוכ� חו�

משמעות ביתמשמעות נפש

קהלי יעד

משמעות גו�

KEDEM
ף ולנפש בית לגו

בריאות אק�טרי�

בריאות לייט
ע�קי� פינוק

ארוח מלונאי



משמעות ביתמשמעות נפש

קהלי יעד

משמעות גו�

KEDEM
ף ולנפש בית לגו

 תוכ� פני�
פעילות גופנית - 

חדרי אימו�, חדר כושר
תרבות ופנאי הרצאות ו�דנאות - 

הפחתת �טרט�, טעימות ולמידה יי� ושוקולד, 
הקשר בי� גו� ונפש.

טיפולי� קו�מטיי� - מעלה את הדימוי העצמי 
ותחושת ה�יפוק.

טיפולי� �מי  רפואיי�
קרמי� טבעיי� (קד�) 

צמחי מרפא (קד�) 
�פא

אוכל בריא 

פעילות חו� - מ�לולי הליכה
טיול בטבע

פיקניק בטבע
ידע מקד�- כל לקוח שמבקר אצלנו יקבל חומרי� למייל בנושא 
הגו� והנפש, מתכוני� בריאי�, המלצות לפעילות גופנית וכו‘

ציטוטי� ומידע בשילוט
חומרי� ב�פרי� ב�פריה

אווירה - צבעוניות שקטה ומרגיעה. 
צמחי� ירוקי�. 

מקורות מי�.
מפת חווית בריאות הגו� והנפש תחולק בכני�ה בקבלה

גלריית הע� - עשוי חומרי� שוני�, יכולת רכישה ג� בחדרי� 
וב�ביבת המלו� - אומנות משפיעה על הנפש לטובה

מ�כי מגע ע� תוכ� רלוונטי בנקודות מ�ויימות במלו�

 תוכ� חו�

ניראות
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משמעות ביתמשמעות נפש

קהלי יעד

משמעות גו�

KEDEM
ף ולנפש בית לגו

פעילות גופנית - 
חדרי אימו�, חדר כושר

יוגה ושעורי� אחרי�
אימוני� בבריכה

טיפולי� קו�מטיי� 
טיפולי� �מי רפואיי�

קרמי� טבעיי� (קד�) 
צמחי מרפא (קד�) 

�פא
אוכל בריא 

פעילות חו� - מ�לולי הליכה
טיול בטבע

אופניי� להשכרה
קבוצות הליכה מתוכננות בטבע

יקבל  ו  אצלנ שמבקר  לקוח  כל  מקד�-  ידע 
חומרי� למייל בנושא הגו� והנפש, מתכוני� 

בריאי�, המלצות לפעילות גופנית וכו‘

עידוד לפעילות גופנית על ידי תזכורי� בהודעות לטלפו� על 
שיעורי� שמתקיימי� 

מתקני מי� לשתיה- ברחבי המלו� - ע� שילוט על חשיבות 
המי�

נקודות ע� קומקומי תה ירוק (טוב ג� לנפש)
פינות ע� תפוחי� ירוקי�

דגש על מרכיבי�  לפי המ�לול שבחרתי ע�  �ימו� האוכל 
בריאותיי� במיוחד.

נית� למכור כו� איכותית ע� �ימני 
כמות ולהמלי� לה�תובב ע� הכו� 
 � י מ ה ת  ו מ כ ת  א ת  ו ת ש ל י  ד כ

המומלצת ביו�

 תוכ� פני�

 תוכ� חו�

ניראות
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משמעות ביתמשמעות נפש

קהלי יעד

משמעות גו�

KEDEM
ף ולנפש בית לגו

 תוכ� פני�
יצירת חוויית לקוח של מקו� 
שנעי� להיות בו ורוצי� חזור 

אליו הרגשת שייכות-כרטי� קד� - 
’חבר מקד�‘ - הענקת כרטי� לכל אורח שמבקר אצלנו - 
ונפש, הטבות ומבצעי�  גו�  יקבל חומרי� על בריאות 

ייחודיי�, בניית �דרות טיפולי� אלטרנטיביי� וכו‘
שירות אישי- אפשרות למאמנת אישית, תזונאית, מעקב 

דאגה - בניית טיפולי� אישיי� בהתא� לצרכי�. 
חדר מזמי�, מכתב אישי שמי ממנהל המלו� לכל לקוח 

שנכנ� וה�בר על פעילות המקו�. 

ידע מקד�- כל לקוח שמבקר אצלנו יקבל 
הנפש,  ו  � ו הג ושא  בנ ל  י למי  � מרי חו
לות  לפעי המלצות   ,� אי ברי י�  נ מתכו

גופנית וכו‘
הכנת �לי פקניק ממותגי�

מיתוג מ�לולי ההליכה

מקו� שנעי� להיות בו ורוצי� חזור אליו 
שילוט  - מ�ביר פני� שנות� תחושה מוכרת

פינות תה
פינות פירות

פינות מי�
מפה מ�בירה שמייצרת חוויית לקוח של מוכר 

וטוב, דואג ומחבק

 תוכ� חו�

ניראות

של  ממותגת  מחברת  למכור  נית� 
יעדי� אישיי� בכל התחומי� כמו 

מחדברת אימו� אישית
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משמעות ביתמשמעות נפש

משמעות גו�

KEDEM
ף ולנפש בית לגו

בריאות אק�טרי�
ללכת עד ה�ו� - בניית תפריט תזונה 

בריאותי קיצוני - כמו ימי� המבו��י� על מיצי� טבעיי�.
ניקוי רעלי� - טיפולי� אק�רימיי� יותר כמו חוק�, 

תוכנית פעילות גופנית מואצת.

�טרטר לחיי� בריאי� 
אוכל טוב- יותר בריא, לא קיצוני

פעילות גופנית - תוכנית מ�ודרת
טיפולי �פא וטיפולי� אלטרנטיביי� 

קרבה למיקו� גיאוגרפי אוכל טוב, מקו� טוב לישו�, קרוב 
למרכז הע�קי� החיפאי - מת“מ

מרכז כנ�י� מפנק - ע� ובלי לינה
בית מלו� ל�פורטאי� - תזונה ואימוני� ע� פינוק

מקו� נוח להגעה, נגיש לאזור הצפו� 
והמרכז, מ�לולי טיול, קירבה לי�

טיול בטבע
אוכל טוב ובריא 

טיפולי �פא 
תרבות ופנאי

בריאות לייט

ע�קי� ואירועי�

פינוק

ארוח מלונאי

קהלי יעד
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ערכי� מבדלי�
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בריאות אק�טרי�
ללכת עד ה�ו� - בניית תפריט תזונה 
בריאותי קיצוני - כמו ימי� המבו��י� 

על מיצי� טבעיי�.
ניקוי רעלי� - טיפולי� אק�רימיי� 

יותר כמו חוק�, 
תוכנית פעילות גופנית מואצת.

�טרטר לחיי� בריאי� 
אוכל טוב- יותר בריא, לא קיצוני

פעילות גופנית - תוכנית מ�ודרת
טיפולי �פא וטיפולי� אלטרנטיביי� 

טיול בטבע
אוכל טוב ובריא 

טיפולי �פא 
תרבות ופנאי

בריאות לייט

פינוק

חבילות אירוח
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בתו� הטבע, מ�לולי�,�פורט, טיולי� ופקניקי�

KEDEM
ף ולנפש בית לגו

ניקבת  עי� קד� 
ר  ה  � ט ב ב  � י מ

הכרמל.
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מרכז טיפול גו� ונפש

כמו  רכי�  י�  אלטרנטיבי טיפולי� 
שיאצו, דיקור, צמחי מרפא וכ‘ו. 

העו�קי�  י�  אלטרנטיבי לי�  טיפו
בניקוי רעלי� בצורות שונות. 

רפואת א�תטיקה ופל�טיקה עדינה. 
טיפולי� קו�מטיי�
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חנות המותג

צמחי מרפא
שוקולד בריאות איכותי

יי�
מוצרי קו�מטיקה צמחי� ייחודיי�

�פרי� וחומרי� על בריאות גו� ונפש
ועבודות  תמונות   - אומנות  חפצי 
אומנות ע� הבודהי - �מל המותג - 
תאנה  ע�   , (Bodhi ) דהי  הבו ע� 
קדושה אשר צמח בצפו� מזרח הודו 

ואשר תחת צלו נח גאוטמה בודהה.
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יי� אדו� עוזר לישו� 
בעוד שרוב המשקאות האלכוהוליי� פוגעי� באיכות השינה, יי� 
אדו� מכיל מרכיב מפתח הנקרא מלאטוני� (הורמו� החוש�) שיכול 
לעזור. המלאטוני� הוא הורמו� טבעי המיוצר ומופרש מבלוטת 
האיצטרובל במוח והוא אשר נות� השראה לשינה. כמו כ� הוא 
משפיע על תהליכי� נו�פי� של הגו�, כמו למשל: יצירת הורמו� 
הגדילה, וי�ות תהליכי הזדקנות, השפעה על מחזורי הרבייה, 
יינות   �רט�.  נוגדת  ופעילות  העור  של  בפיגמנטציה  שינויי� 
אדומי�, במיוחד מ�וג קברנה �וביניו�, קיאנטי ומרלו, מכילי� 
כמות נאה של מלאטוני� שמוו�תת את מנגנוני הגו� ומשפרת את 

איכות השינה.

יי� אדו� טוב ללב 
צריכת כמויות מתונות של יי� אדו� יכולה לעשות טוב ללב, וזאת 
פלבנואידי�  רבי� בש�  נוגדי חמצו�  מכיל  אדו�  שיי�  מכיוו� 
שמעלי� את רמת הכול�טרול הטוב (HDL) ומורידי� את רמות 
הכול�טרול הרע (LDL). שתיית יי� אדו� יכולה לשמש כמדלל 
ד� אשר יכול למנוע קרישיות מ�וכנת. מחקר בריטי משנת 2002 
להידבק  מונעי� מהשומ� שבגו�  כי הפוליפנולי� שביי�  מצא 

לדפנות כלי הד� ובכ� לח�ו� אות�.

יי� אדו� מפחית את ה�יכו� למחלות 
יי� אדו� מכיל נוגדי חמצו�. אלה, לא רק מטיבי� ע� הלב, אלא ג� 
ע� שאר מערכות הגו�. נוגדי החמצו� יכולי� לתק� תאי� פגועי� 
שניזוקו מהשפעת רדיקלי� חופשיי�, כמו ג�  להפחית את ה�יכו� 

למחלות כמו �וכרת, ניוו� מוקולרי ו�וגי� מ�ויימי� של �רט�.

יי� אדו� הוא אנטי �רטני
יי� אדו� מכיל ר�רבטרול המומר בגו� לחומר אנטי �רטני. במחקר 
שנער� באוניבר�יטת �נטיאגו דה קומפו�טלה ב�פרד, נמצא כי 
שתיית כו� יי� אדו� ביו� מפחיתה את ה�יכו� לחלות ב�רט� 
הריאות ב-3%. מחקרי� אחרי� מצאו כי גברי� ששותי� כו� יי� 
אדו� ביו� יכולי� לצמצ� את ה�יכוי לחלות ב�רט� הערמונית 
בחצי, ואילו עבור נשי�, צריכה מתונה של יי� אדו� יכולה להפחית 

היתרונות הבריאותיי� של יי� אדו�
באופ� משמעותי את ה�יכו� לחלות ב�רט� השד. יחד ע� זאת 
חשוב לציי� כי שתייה מוגזמת של יי� אדו� מגבירה את ה�יכו� 

לחלות ב�רט�. המפתח לבריאות טובה הוא שתייה מתונה.

יי� אדו� נלח� בשפעת
נית�  ביו�,  אדו�  יי�  כו�  ידי שתיית  על  כי  מראי�  מחקרי� 
להפחית את ה�יכוי לחלות בשפעת בכ-20%. עוד נמצא כי בזמ� 
התקררות, שתיית יי� אדו� בצורה מתונה ומבוקרת, יכולה להיות 

מועילה ולזרז החלמה.

יי� אדו� עוזר להרגיע את המוח 
עבור חלק מהאנשי� זה שכיח מאוד ל�יי� יו� עבודה ארו� בכו� 
יי� אדו�. אי� זה מתו� תחושת פיצוי או כצור� לאבד את הראש, 
ל�ייע  יכולת טבעית  יש  אדו�  ליי�  ככדור הרגעה.  יותר  אלא 

בהפחתת מתח וחרדה.

יי� אדו� מכיל ויטמיני� ומינרלי�
יי� אדו� מכיל ויטמיני� ומינרלי�, א� כי בכמויות קטנות. בי� 

המינרלי� והויטמיני� הבולטי�:

אשלג� - עוזר לוו�ת את פעילות הלב ולהעביר אותות עצביי�, 
מ�ייע ב�ינתזה של חלבוני�, עוזר לייצר אנרגיה ולשמור על לח� 

ד� תקי�.
פלואור - מ�ייע במניעת עששת ושמירה על אמייל הש�.

בייצור אנרגיה, תפקוד כליות, חילו� חומרי�,  זרח� - מ�ייע 
צמיחת תאי� ואיזו� חומציות.

כולי� - ויטמי� ממשפחת ויטמיני B, מ�ייע לשמור על בריאות 
כללית טובה, עוזר בהעברת אותות עצביי� ושיפור תהליכי זכרו�, 

הפחתת רמת הכול�טרול וניקוי רעלי�.
יי� אדו�

עבור רוב האנשי�, שתיית יי� אדו� בכמות המומלצת יכולה להיות 
דבר טוב, א� יש לקחת בחשבו� כי שתייה מופרזת, יכולה לגרו� 
להשפעה הפוכה. בנו��, אנשי� ע� רמות טריגליצרידי� גבוהות, 
אלה ה�ובלי� ממיגרנה, אלה שמנ�י� לרדת במשקל ונשי� בהריו�, 

חייבי� להיווע� תחילה ע� רופא.
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אומר שאפשר  לא  זה  לא,  מפני השמש:  בהגנה  עוזר  שוקולד 
להפ�יק להשתמש במ�נני קרינה, אבל שוקולד מריר טוב לעור 

שלנו: יש בו אנטי?
?UV עלינו מפני �שמגני �אוק�ידנטי

שוקולד עושה מצב רוח טוב: בשוקולד מריר יש רכיבי� טבעיי� 
שתורמי� לתחושת אופוריה. אוכלי שוקולד ג� מדווחי� כי ה� 
מרגישי� מתוחי� פחות. בשוקולד יש רכיבי� שמאזני� את הגו� 

ומעכבי� את שחרור הורמוני המתח.

יש  מריר  בשוקולד   :PMS ת�מיני  בהפחתת  עוזר  שוקולד 
 :� י ו�תי קד�  י�  נ ת�מי בהפחתת  ר  ז שעו נרל  מי  ,� ו י ז נ מג

התכווצויות, עייפות ודיכאו�.

שוקולד תור� לתחושת השובע: שוקולד עשיר ב�יבי� תזונתיי� 
שידועי� בתרומת� לתחושת השובע, ומי שמרגיש שבע אוכל 
פחות. במקו� לאכול עשרה דברי� משמיני� ולא בריאי�, עדי� 
לנגו� בקוביית שוקולד ולתת לרעב לחלו�. שוקולד מריר יעיל 
הרבה יותר בתרומה לתחושת השובע משוקולד חלב והוא עשוי 
לתרו� להפחתת החשק למתוקי�, מלוחי� ומאכלי� שומניי� 

למיניה�

שוקולד מפחית את ה�יכוי לשב�: לפי מחקר שהתקיי� בשוודיה 
�יכוייה� של נשי� שאכלו יותר מ?45 גר� שוקולד בשבוע ללקות 
בשב� היו נמוכי� ב?20 אחוזי� לעומת נשי� שאכלו פחות מ9 גר� 

שוקולד בשבוע.

שוקולד מאז� את פעילות הלב: הלב של אוכלי שוקולד מקבל יופי 
של שירות: לח� ד� נמו� יותר, ירידה בערכי הכול�טרול הרע 
(LDL) וה�יכויי� למחלות לב קטני� בהתא�. בשוקולד מריר יש 

אלמנט אנטי דלקתי שמ�ייע בהפחתת �יכוני� קרדיוו�קולריי�.
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שוקולד עשוי לעזור במלחמה ב�וכרת: במחקר קט� שהתבצע 
באיטליה התגלה שאכילה קבועה של שוקולד משנה את הרגישות 

לאינ�ולי� ומפחיתה את ה�יכו� להתפתחות �וכרת.

שוקולד עוזר בהפחתת השיעול: תאוברומי� (אלקלואיד של צמח 
הקקאו) המצוי בשוקולד, מפחית את פעילות עצב הווגו�, החלק 
במוח שאחראי על הפעלת התקפות השיעול הבלתי נגמרות. לפני 
כמה שני� דיווחו ב?BBC על כ� שמדעני� מנ�י� לרקוח תרופה 
שמכילה תאוברומי� ותשמש תחלי� ל�ירופ נגד שיעול, שמלבד 

טעמו הלא �ימפטי ג� נושא תופעות לוואי שונות.

מרכיבי�  יש  בשוקולד  והחשיבה:  הראייה  שוקולד משפר את 
שפועלי� כמו א�פירי�, ועוזרי� בזרימת הד� וב�ירקולציה שלו. 
שוקולד משפר את זרימת הד� ג� לאזור העיניי� ובשל כ� ביכולתו 
לשפר ג� את הראייה. זרימת הד� המשופרת מ�ייעת ג� ביכולת 
כמות  את  בו  יש  הערנות.  לתחושת  תורמת  היא  כי  הלמידה, 
הקפאי� המדויקת הנדרשת לגו� כדי להתעורר, כ� שאפשר לוותר 

על הקפה או התה.
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