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איזה כיף לכם! אתם עומדים להתחתן! זהו אחד המאורעות המשמחים ביותר בחיי זוג ...אתם עומדים
להתחתן וכבר סיפרתם לכל החברים וסיפרתם לכל בני המשפחה שלכם .קיבלתם את ברכת הדרך
ועכשיו ,צריך להתחיל לתכנן ולארגן את האירוע .רבים היו מעוניינים לערוך חתונה חפיפית כזאת ,שאפשר
להגיע אליה בלבוש לא פורמאלי .הבעיה היא שרוב האנשים לא באמת יכולים לעשות את זה .חתונה היא
אירוע רציני שיש לו חוקים די ברורים ,בין היתר – לבוש ותספורת מהודרים ,אולם אירועים בתל אביב ועוד.
הלבוש כמובן איננו נוח ,מזיעים בתוכו – אך ככה זה .החלוקה המסורתית היא בין הגבר שהיה מעוניין
להרגיש נוח ובין האישה שמעוניינת שהחתונה תהיה יפה ,מרשימה ,והבגדים יהיו הכי מיוחדים שאפשר.

שווה להשקיע בחתונה שלכם

חשוב להשקיע בחתונה כמה שאפשר ...זה אומר בגדים ,זה אומר גן אירועים לחתונה שלכם ,זה אומר
חשיבה על הפרטים הקטנים .אם אתם כבר מוציאים הרבה כסף ,אז למה שזה לא יהיה על האיכות הגבוהה
ביותר? אם אתם כבר מזמינים את כל האורחים שלכם – חברים ,בני משפחה ,קולגות ,אתם לא רוצים
להיות בשיא שלכם? חלק מזה ,זה גם להשקיע באולם אירועים בתל אביב ,הכולל אוכל ,מוסיקה ואירוח
ברמה גבוהה ...וחלק מזה זה גם להשקיע בבגדים שלכם ,החתן והכלה ,כדי להיראות כמה שיותר טוב,
להיראות במיטבכם בשביל החברים ובני המשפחה .היום גברים רבים משקיעים בעצמם לא פחות מהנשים.
אם פעם היה מקובל שהאישה תשקיע מאד בלבוש והגבר ילבש חליפה סולידית ,היום יש מגוון רחב של
אפשרויות עבור גברים גם לא רק בתחום האופנה.

טיפולים לגברים לקראת החתונה

• הגברים של היום משקיעים בטיפולי ספא וטיפוח לקראת החתונה ,ובכלל .זה מתחיל בטיפולי פנים
וגילוח ,ממשיך דרך ספא ,ועד פדיקור ,מניקור ,פילינג ועוד .זה מעצים את האפשרות של הגבר להיראות
מטופח בעת חתונתו.
• גברים רבים מסירים שיער גופם ,בכלליות ,אך לקראת החתונה במיוחד .גברים רבים לא מרגישים בנוח
עם השיער של הגוף שלהם ,והם עושים מהחתונה הזדמנות לשנות את המראה שלהם .אחת המסיבות היא
שהגבר מעוניין להתחיל במראה החדש כבר בירח הדבש על החוף בתאילנד ...החליפה בחתונה עוד
תסתיר ...אבל מה אחרי האירוע בגן אירועים לחתונה?
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• עוד דבר מעולה שאפשר לעשות הוא לשנות את התספורת .רבים משנים את השיער שלהם לקראת
החתונה .גם זו פעולה מקובלת מאד על ידי נשים ,הן תמיד משקיעות בתספורת שלהן לקראת החתונה,
עושות תוספות שיער ,תסרוקת ,והיום כבר מקובלת על ידי גברים .רבים לא רק הולכים לספר ,אלא
לסטייליסט של ממש שידאג להם – לביגוד ,נעליים ,תספורת ,קומפלט ,ממש כמו דוגמן.
• רבים משקיעים בטיפוח אינטנסיבי ...למשל ,הלבנת השיניים .למשל ,מנוי כמה חודשים קודם לחדר
הכושר כדי לטפח קצת את הגוף ,לחזור לכושר ולהוריד את הכרס.

סיכום – ורעיון :חתונה על הים היא הפתרון עבורכם

לסיכום ,חתונה היא אירוע מרכזי ,אחד מהמרכזיים ביותר בחיים שלכם .בשל כך חשוב להשקיע בכל
הפרטים הקטנים .אולם אירועים בתל אביב או בכל מקום שמוצא חן בעיניכם ומתאי לאירוע ,דרך חידוש
וטיפוח עצמי ,אוכל ,קונספט והשקעה בפרטים הקטנים .אם תעשו את הפעולות האלו ,שאפשר לפרק
למשימות קטנות ,תוכלו להבטיח את הנאת האורחים שלכם ,ואת ההתחלה של החיים שלכם ברגל ימין.
פתרון מעניין למשל ,לכל הנושאים המתוארים ,הוא חתונה על הים .אולמות וגני אירועים רבים מאפשרים
לכם לערוך את החתונה שלכם על הים ,כולל עיצוב קונספט וירידה לפרטים הקטנים.
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