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יש לי חלום
אז איך יוצרים התלהבות בחתונה או בבר מצווה? ללא שמץ של ספק זאת אחת הנקודות המרכזיות שכל
אחד המארגן אירוע מתחבט בגללה לפני שהוא שמתחיל לארגן את האירוע הגורלי .לתהייה זו אין תשובה
חד משמעית ,עם זאת היום לא חסרות אופציות המאפשרות להרים את הערב שלכם וכמובן לשדרג אותו
לטוב ביותר וליותר מכל ערב או ארוע.
אז כיצד מומלץ לעשות רושם במסיבה שלך? הכל על השכרת שולחנות משחק
ישנם מספר דברים שיכולים להפוך את היום שלך לייחודי ,אם זאת חשוב מאוד לחשוב מה הם האלמנטים
שיותר משמעותיים לך במסגרת כל הכסף המיועד לחגיגה ,האם הכי חשוב זה התפריט או התאורה? על
אילו אמצעים אתה ואישתך לעתיד תסכימו לוותר במקרה והתקציב ייגמר?
מעבר לאלמנטים היום יומיים שיש תמיד בכל אירוע משפחתי ,יש המון חידושים מרעננים שנכנסו בשנים
האחרונות והופכים לשכיחים .כגון תפריט אקזוטי ,מתנפחים ורעיונות נוספים .עם זאת בלי קשר לשילוב
שתבחר חשוב שיעמוד מול עינך שבנוסף אליך ולמשפחתך יש עוד אנשים אחרים ,על כן הכרחי לקלוע
למכנה הרחב ביותר של האורחים.
משחקי שולחן לילדים  -נקודת פתיחה מעולה
נוסף להחלטה על המיקום ,שללא כל ספק היא קריטית ,מומלץ בחום לחשוב על התפריט שיהיו במשתה.
גם אם מדובר בחתונת כסף או בכלל במסיבת גיל  ,16חלקים אלו הם מרכזיים מאוד ומסיבה זו בדיוק ,כדאי
להקדיש להם מחשבה.
התפריט שיוגש בארוע מהווה את המרכז של הארוע ובדרך כלל זה התחום הכי משמעותי לרוב המוזמנים.
כשתבחר את המנות כדאי שתחשוב למי הוא מיועד .נערים או לחילופין מבוגרים? הלוא לכולם נכון לתת
את אותם מנות עיקריות ובהתאמה לא כל מנה ראשונה שמגישים ביום נישואין תתאים לארוע יוקרתי.
המוסיקה היא ללא כל צל של ספק מאוד משמעותית ,היא תשפיע ותקבע אם המאורע המשמח יהיה "עוד
אירוע" או שיהיה מיוחד וכיפי .בתום הערב אם האורחים יוצאים מזיעים מאוד ועם חיוך אז התקליטן היה טוב
מאוד .נק' נוספת למחשבה היא השירים באירוע ,יש מארגנים שפשוט נותנים לתקליטן שלהם לבחור לבד
את השירים שינוגנו באירוע ,מה שכן אם זה חשוב ומשמעותי עבורך מוטב שתדגיש את מה שאתה מעוניין.
בסופו של דבר ,אם עדיין ישנן התחבטותיות בנוגע לתכנון האירוע ואתה רוצה מידע עדכני ,מומלץ שתברר
עם לקוחות או תחפש באינטרנט ותחשוב לעומק על דברים נחמדים שראית באירועים וזאת בשביל שתיהיה
מרוצה ומסופק מהחלטותיך.
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