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בת מצווה בלתי נשכחת .אל תשברו את הראש על בת המצווה יהיו מקרים בהם אנחנו רוצים לחגוג יום
מסויים ,ועם זאת אין אפשרות לערוך מסיבה גדולה מדי .לכך אפשר למצוא מספר מתחמים שמתמחים
בהפקת חגיגות קטנות .בשורות הבאות נפרט כל האינפורמציה שתרצו לדעת בדבר אירוע אישי ,כך
שתקבלו כל מה שיש לדעת בדבר שולחנות משחק להשכרה וכיוצא בזה.
מה זאת אומרת בכלל חגיגה אישית?
באירוע קטן אין הרבה הוצאות מיותרות והוצאות לוגיסטיות ,אולם עוד קיימת אוירת שמחה ואחווה ,כגון בת
מצווה או ימי נישואין .החליטו על מספר האורחים שיגיעו לפי כמה גדול יהיה האירוע והגודל של האולם.
הנחת יסוד היא  -כי באירוע בריתה ,האירוע יסתיים מוקדם ,שלא כמו נשף לדוגמה ,וכל הכסף שייחסך על
שתייה ,מספר המקומות ,מנקים וכיוצ"ב  -אפשר לבזבז על תוספות אחרות לאירוע .רוצים לדעת עוד בנושא
שולחנות משחק לבר מצווה
? אז בואו נתקדם.
כיצד מתכננים מסיבה אישית?
בתור התחלה ,עלינו לוודא את מספר האורחים שצפויים לבוא ,ולאור חישוב זה  -לסכם את מימד הארוע.
חשוב לזכור להזמין אנשים שבוודאות יוכלו לבוא ושתרצו שיגיעו .דעו גם שאולם גדול מאוד יגרום תחושת
דיסטאנס בין מי שיגיע.
לאחר שסגרתם כמות האורחים ,רשמו אפשרויות מומלצות מבני משפחה לגבי אולמות אשר שווים בדיקה.
גם אם קיבלתם המון ביקורות משבחות על מתחם מסויים ,עדיין חשוב לדבר עם נציגים מטעם המתחם
ושתגיעו אל האולם להתרשמות בעצמכם .בסופו של יום ,החגיגה היא שלכם והשאיפה היא שלכם יהיה
כיף.
באירוע אישי צריך להשקיע במיוחד דווקא בדברים הקטנים.
היות וסגרתם על ארוע קטן בעל מעט אורחים  -הסיכויים גבוהים יותר להסתנכרן עם חלקו הגדול של
אורחיכם :בלוקיישן ,בתפאורה ,במזון ועוד .בנוסף לזה ,יש לכם אפשרות להביע את הערכתכם באמצעות
הפתעות מושקעות בדמות ממתקים בעיצוב מיוחד ,או הופעת סטנד-אפ .ניתן אפילו להרים אירוע עם
קונספט ,בצוּרת מסיבת תחפושות ,ולקבוע בהתאם את מוזיקת הרקע ,אביזרי הלבוש ושאר קישוטים
לקונספט הארוע.
עתה ,כשיש לכם מעט רקע כללי לגבי ארועי בר מצווה ,ודאי הבנתם בעצמכם שלחגיגה אישית יש את
האופציה להיות ארוע כיפי; הכל מותנה בביצוע ובפתיחות הנוכחים .יחד עם זאת ,אם לא תקפידו לתכנן טוב
גם את כל הפרטים הקטנים  -כולם עלולים להתאכזב .לכן ,הקדישו זמן לתכנן את הדברים שנראים
שוליים ...ויאללה ,לאירוע!
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