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חתונה מהחלומות
באילו דרכים יוצרים רושם חיובי במשתה? זאת ללא ספק אחת השאלות המרכזיות ביותר שכל מארגן ארוע
תוהה לגביה לפני תכנון הארוע הגורלי שלו .לשאלה זו כנראה שאין תשובה אחת ,עם זאת בזמננו יש מגוון
אופציות בהן ניתן למתג את הערב שלך ולעשות אותו למעולה וליותר מכל ערב או מסיבה .
אז איך רצוי לעשות רושם באירוע? דרך אחת היא באמצעות תקליטן לחינה
יש הרבה דרכים שיכולים לעשות את הערב שלך למופלא ,אך יתרה מזאת מומלץ לחשוב אילו מרכיבים
הכי משמעותיים לך במסגרת כל הכסף שלך ,האם מדובר במשהו כמו התפריט או אם זה רק המוזיקה? על
אילו דברים אתה ואישתך לעתיד תסכימו להתפשר אם עלותם תיהיה גבוהה?
מעבר לאלמנטים הסטנדרטיים שתמיד יש בכמעט כל מסיבה ,יש המון רעינות שנכנסו לאחרונה והופכים
לשכיחים יותר ויותר .כגון דוכני גלידות ,קליפים יצרתיים במיחוד ועוד אטרקציות מטריפות .אולם בלי קשר
לדרך שתבחר חשוב שתזכור שבנוסף אליך יש גם מכובדים ,לפיכך הכרחי מאוד שתכוון לטעם של הרוב.
תקליטן בצפון  -מקום טוב להתחיל
מעבר להחלטה על מיקום הארוע ,שכמובן היא החלטה מרכזית ,חשוב לשים דגש על יחודיות התפריט
שיהיו במסיבה .גם אם מדובר בחתונה משפחתית אם גם אם רק במסיבת גיל  ,16מרכיבים אלו הם מרכזיים
מאוד ולפיכך ,אף רצוי לחשוב עליהם היטב.
התפריט שיוגש הוא המרכז של המאורע המשמח ובמרבית המקרים הדבר שהכי חשוב לכל המוזמנים .לפני
שאתה בוחר את כל המנות שיוגשו חשוב מאוד לחשוב מי רוב המוזמנים .נוער וילדים או מבוגרים? ללא
ספק לא לכולם מתאים את אותו אוכל ובהתאמה לא כל מנה עיקרית שמגישים בבת מצווה תתאים לאירוע
יוקרתי.
המוסיקה בארוע היא בהחלט משמעותית ,הרי היא תשפיע ותקבע אם האירוע שלך יהיה סתמי או שיהיה
כיפי במיוחד .בתום האירוע אם האורחים חוזרים עייפים ועם חיוך אז הדי'י ג'י היה טוב מאוד .רצוי לחשוב גם
על בחירת הפלייליסט של האירוע ,ישנם אנשים שפשוט נותנים לדי ג'י להחליט על השירים ליום המיוחד,
אולם אם נושא זה באמת חשוב עבורך רצוי שתכווין למה שחשוב לך.
לבסוף ,אם יש לך עדיין התלבטויות נוספות לגבי תכנון האירוע ואתה ממש רוצה חומר מקיף יותר ,מומלץ
שתבדוק עם לקוחות או תבדוק באתר שלנו ותחשוב על אטרקציות מעניינות שראית באירוע או חתונה וזאת
על מנת שתיהיה שלם ומסופק מבחירותיך.
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