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אם אתם עומדים להתחתן ,אתם בוודאי חוששים מההוצאות המרובות המתלוות לחתונה  -גן אירועים בשרון,
דקורציה ,צלם ,מאפרת ,תקליטן ,הרכב מוסיקלי ,שמלת כלה ,חליפת חתן ,נעליים ,אביזרים ,קישוטי רכב,
טיפים למלצרים ,למנהל האירוע ,לספקים ,לרב וכמובן  -ירח דבש.
בנוסף לכל הדאגות הכלכליות ,יהיה עליכם לרוץ ממשימה למשימה ומספק לספק ,שלא להזכיר את
הסבב המפרך המצפה לכם ,של גני אירועים בשרון .גם לאחר שתבחרו גן אירועים בשרון  ,תמצאו את
עצמכם מתוזזים מפגישת אלכוהול לפגישת תיאום ציפיות ,מפגישת טעימות לפגישת עיצוב .מרוב כל כך
הרבה פגישות ,תשכחו איך קוראים לכם.
בנוסף ,ישנם אנשים מסביבכם ,אשר עשויים להעצים את כל המתח שאתם מרגישים .הנה כמה מהאנשים
אשר יכולים "להקפיץ לכם את הפיוזים" ,בתקופה מעורערת גם ככה:
ספקי האירוע  -בשורה התחתונה ,הספקים שלכם רוצים את כספכם .לעיתים ,הם ינסו לפתות אתכם
לשדרג לאופציה היקרה יותר .לדוגמה ,גן אירועים ינסה לפתות אתכם לשדרג לבר אלכוהול "פרימיום" או
לעיצוב חופה בעשרות אלפי שקלים .מעצבת שמלות הכלה תשדל אתכם לבחור בשמלה נוספת
לריקודים ,בשכמיה מעוצבת ובזוג כפפות תואם ועוד.
לכן ,אם ספק כלשהוא מנסה לשדל אתכם לתוספת יקרה ,פשוט אמרו לו ללא בושה ומבלי להסמיק "זה
לא בתקציב שלנו .אנחנו צריכים לחשוב על זה ".בבית תוכלו לבחון את ההצעה לעומק ולראות האם היא
באמת הכרחית.
אנשים מסביבכם  -מכרים לעבודה ,בני משפחה  -כולם ירצו לדעת את הפרטים של החתונה ולהגיד
לכם מה דעתם בעניין .אתם יכולים להקשיב להם ,אך בביקורתיות .אמרו לעצמכם כי זוהי החתונה שלכם,
לא שלהם .החתונה שלכם צריכה לשקף את הטעם שלכם ורק שלכם .אחרי הכל  -אינכם מפיקים את
החתונה כדי לרצות אחרים.
ההורים שלכם  -ההורים עשויים להתלונן על הכסף שאתם מבזבזים ,לא לאשר ספק כלשהוא שבחרתם,
להתנגד לבחירת גן אירועים שאהבתם ועוד.
לכן ,לפני שאתם מתחילים בחתונה ,שבו עם ההורים ,בררו מה הציפיות שלהם ,בדקו האם הם יכולים
לעזור מבחינה כלכלית ואם כן ,בכמה.
לפני שאתם רצים לבחור גן אירועים ,בדקו כמה מוזמנים הם רוצים להזמין .ספרו להם על הרעיונות שלכם
לגבי עיצוב החתונה ,הסגנון שלה ,המיקום.
אל תבטיחו להורים הבטחה מסוימת ,שבן/בת הזוג עשויים להתנגד לה .שוחחו איתו/איתה לפני כן.
אתם בהחלט יכולים לערב את ההורים במשימות שונות )כמו קבלת הצעת מחיר מספקים שאתם
מתעניינים לגביהם( ,אך ההחלטות החשובות צריכות להישאר בידכם.
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