
 
 

 יש לכם את כל הסיבות הטובות לחגוג. באמת.

אבל זה ממש לא מרגיש לכם ככה, כרגע זה מרגיש כמו ערימה של מידע שאין ביכולתכם להכיל: 
 למצוא מקום מתאים, אוכל טעים, מוזיקה טובה וזו רק רשימה חלקית...

התייעצתם עם קהילת הפייסבוק שלכם, אין על פה לאוזן! זה  -אז עשיתם את מה שכולנו עושים
 הכי תו איכות שיש )!!(

על ספקים אחרים והבנתם  Notifications 96לפני שהספקתם לדבר עם המלצה אחת קיבלתם 
 שהמבחר גדול.

 ון?אז איך ניגשים לאירוע? מאיפה מתחילים? ומה חשוב ממש שניקח בחשב

ריכזנו עבורכם מספר אירועים לשנה החדשה עם טיפים לכול סוג אירוע שיעשו עבורכם את כול 
 ההבדל!

 רוצים לדעת איך?

 חפשו את האירוע שלכם למטה וקבלו מדריך מהיר למפיק הצעיר.

 

 

 הבת שלנו גדלה! חוגגים בת מצווש!

ים לעשות משהו אבל לא גדול מדי, בת מצווה זה אירוע שלא תמיד יודעים איך לחגוג אותו... רוצ
 רוצים לחגוג אבל בלי להוציא הרבה מדי כסף...

 הדרך הכי טובה לחגוג היא דווקא בבית שלכם!

אז לחיים של סבא וסבתא של הנכדה,  -להזמין אנשים לתוך החיים שלכם, ואם לא לחיים שלכם
 כי בחיים של סבא וסבתא יש ודאי גם חצר מרווחת...

 ש"ח שכירות של מקום לאירוע. 10,000סכתם והופ! הנה ח

באירועים בהם חוגגים בבית חשוב לנו דווקא בגלל ההזמנה הביתית להקפיץ את האירוע עם 
 אוכל מעולה )ועדיף לא כזה שהכנתם בעצמכם(...

אתם יכולים להוסיף לתפריט שתבחרו מנה או שניים שלכם, אבל מעבר לכך תשקיעו באוכל 
 יכול להיארז בביס!מגוון, טעים וכזה ש



היא כי אתם רוצים את האורחים שלכם מסתובבים, מדברים, ומלקטים דברים   -הסיבה לזה אגב
 מסביב לשולחן,

 ( -ולא אורחים שישבו במקום אחד לכול אורך האירוע:

 

 אנחנו מתחתנים! או מיי גוד!

כבר מצאתם את האחד והאחת שלכם, אפילו מצאתם מקום שעונה על הרצונות של שניכם )ושל 
 אימא שלה(,

 ברוכים הבאים להיכרות עומק של המשפחה:

אבא שלה אלרגי לכוסברה, אימא שלו לא מסתדרת עם שום, הוא ארגנטינאי ובשר זה חובה )!( 
 והיא מנסה טבעונות...

  שיהיה מעולה לכם ולאורחים שלכם? אז איך מרכיבים תפריט כזה

 משהו אחד שכולם יתחברו אליו ויחשבו שזה וואו!

קוראים את כל הקטגוריות )ראשונות, עיקריות, קינוחים( ובכול קטגוריה מכסים את כל 
 הרגישויות, מציעים אלטרנטיבות לכול אורח.

וכלים, חתוכים, עוד דבר שאפשר לעשות זה מבחר רחב ומשחק של ירקות: ירקות כולם א
מבושלים, מאודים... בקשו תפריט שעושה ורסיות מדליקות עם חומרי גלם יחסית בסיסיים וככה 

 תרוויחו גם אוכל בריא וגם אנרגיה גבוהה באירוע שלכם.

 

 יש לי הרמת כוסית במשרד,

 מה עושים?!

ת זו לא הפעם הראשונה שלך, כנראה גם לא הפעם האחרונה, את חברה בכול הקבוצו
סוף סוף יש אירוע אחד כזה האפשריות, את מאלתרת עם תקציבים שיש לך, את ג'אגלרית נהדרת!

שיש לך בו אפשרות להשקיע... מההתרגשות את מתפזרת, מבינה שאת יכולה לעשות אירוע וואו, 
 קצת שכחת איך.

ג לכול זה כמה שפחות כאב ראש, מישהו אחד שידא -כשיש אירוע במשרד מה שהכי חשוב לנו
 הכול. הדבר הזה, חשבונית אחת שאני אוכל להוציא מול ספק אחד שידאג להההההההההכול.

לנו את הלוקיישן להרמת כוסית, זה שעושה   אז כדאי לנו שהספק שבחרנו לאירוע יהיה זה שימצא
את האוכל וזה שגם נוכל לשלם לו על כול הדברים הקטנים שצצים בדרך.... ובאירוע חברה צצים 

 הרבה!

איזה אוכל מתאים להרמת כוסית? איזה אוכל הכי פחות מלכלך? יפה להגשה? קל לוגיסטית ולא 
 מתקלקל מהר?



 

 

 מה נגיש לארוחת בוקר? ,Offsiteיש לנו 

או האקתון זה התמרון בין מציאת מקום שיכול להכיל כמות  Offsitesהחלק הכי מאתגר באירועי 
מודולרית של אנשים לבין הרכבת תפריט מגוון ומוגבל תקציבית. עוד דבר שחשבו לקחת בחשבון 

 ( -כבת תפריט שכולל ארוחות שאינן כבדות, בכול זאת באנו להיות קריאטיביים:רזה ה

ם כאלו תמיד כדאי שתהייה לנו עמדה של פירות ומשקאות פירותיים, משהו שיכול בימים מרוכזי
 לרענן את העובדים שלנו במרתון ארוך.

זה עוזר לריכוז הגבוה של המוח. אז  -דבר נוסף שממש עוזר זה מאכלים שיש בהם שומן צמחי
 נרכיב תפריט שיכלול אגוזים בסלטים ופירות לארוחות ביניים.

 ק את העובדים שלנו נדאג שיהיו גם פירות יבשים.כדי ממש לפנ

 


