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 אירוע בתכנון חשובות שאלות 5

 
 לזכיר? למוצלח? אירוע הופך מה
 זה לפעמים למהו בשבילה? טרחתם כך כלש וואו-ה חושתת את שלכם לאורחים ותןנ מה

 "בדיוק"? לא אבל "ליד" מרגיש
 

 תכנון בשלבי נמצאים אתםכש עצמכם את לשאול צריכים אתםש שאלות 5 יש
 .must-ש מה כול תא עבורכם ליקטנו האירוע,

 
 בדמיונכם? האירוע את ואיםר אתם איך .1

 הז את נכניס איך יהיה, זה תימ לנו, יעלה הז כמה לש הפרקטיקה לביש לפני הרבה
 וכו... וכו בתקציב

 למוזיקה בל שנשים חשוב זה תא מדמיינים שאנחנוכ האירוע, תא דמייןל נסיםמ אנחנו
 הדבר? של הוייב מה ראשונים, לנו עוליםש לאנשים אווירה,ל ברקע, שמתנגנת

 מה רשמי? וקטייל?ק מסיבתי? הז הזה? אירועל שיהיה רוצה אנחנו אנרגיה איזו
 באירוע? חוגגים

 השיג?ל לנו חשוב מה -סקיע אירוע של ובמקרים
 
 
  שלנו? הקהל מי .2

 בוחרים שחוגגים, םה רק שזה חושביםו מתבלבלים אירועה כנוןת שלביב נשיםא הרבה
 לשמוע והביםא שהם מה לפי לייליסטפ מרכיבים אכול,ל אוהבים הםש מה פיל תפריט

 שלהם. האורחים את בגדול ומפספסים
 נותנים ואיך הזמנוש האנשים הם מי הביןל הוא תהליךב ביותר םהחשובי דבריםה אחד
  באמת? מוזמנים של תחושה להם
 בתפריט? טבעוני\צמחוניש למי מענה יש חים?האור רוב לא ידבר בחרתיש התפריט האם
 ומוזיקה? אוכל מבחינת הלק אותו של חבר הכי משותףה המכנה מה

 
 
 שלנו? התקציב מה .3
 למה?ו האירועים בתחום טריקית כיה השאלה אולי זו

 ופערים הבנות יא לחסוך כדיו חשבוןב קחתל צריךש םפרמטרי מספר יש אירוע בכול
 השאלות ואת אירועב בחשבון לקחת חשוביםה הסעיפים את כאן כםל רכזנ בתקציב

 הסופי. המחיר על אודמ לנו ישפיעו לוא כול -לספקים החשובות
 אירוע: של בתקציב ליהםא להתיחס שיש בסיסייםה העוגנים אלו

 מתי עד המקום? תא לארגן היכנסל ניתן עהש זומאי -חשובה )שאלה מקום השכרת -
 מוזיקה?( שם לנגן ניתן

 במהלך מנות לשנות ונרצה מידהב גמישות ישו בחירה פריטת יש )האם תפריט עלות -
 התהליך?(

  בר עלות -
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  ציוד השכרת -
 "טיפ"?( וללתכ הצוות עלות )האם צוות עלות -
 האירוע תיעוד -
 כולל?( הוא )מה עיצוב -
 כו(ו לחורף מיוחד אוכל מדתע מגניבה, ילוםצ )עמדת "מותרות" של נוספות הוצאות -

 חשובים: דגשים שני
 חוזה? על חתמנו האם .2 ע"מ?מ כולל המחיר אםה .1 ספקים:ה כול מול

 
 בין וחלקו האלו פרמטריםה כול את בחשבון חוק -ורחא לכול לותע על חליטיםמ כשאתם

 220 היא אורחל תפריט עלותש כםל ומרא דוגמאל טרינגקיי ספק כאשר האורחים. כמות
 והבינו בית שיעורי שוע לכן לאירוע, לכם דרושיםה הדברים ארש את וללכ ינוא הז ש"ח

 להוציא. מתכננים שאתם אירועל לאורח הכוללת עלותה מהי מראש
 
 
 זמנים? מבחינת אירועה חלוקת מה .4

 שלב כל זמנים מבחינת חלקיםמ היינו איך עוגהל האירוע תא לחלק ריכיםצ היינו אם
 באירוע?

 מסיבה? \תוכן \לאוכל \ניםפ לקבלת זמן כמה
 את להבין בכדי אירועה מנהל עם יפיותצ תיאום יחתש לעשות אודמ חשוב

  ,בראש לכם שיש החלוקה
 

 עירניים ותהיו הערב לש המתפתח הקצב מה דעות שאתם שובח אז מפיקיםה אתם ואם
 לזה,

 ממש. קסם תחושת צריו באירוע טוב תזמון
 
 
 האירוע? את פרסמנו איך .5

 כבר לפניו, הרבה קורה האירוע פניל שלנו האורחים לש הבישול" זמן" של בוטלמ לא זמן
 לצפות משהו ישש מבינים אנחנו העבודה,מ ביומן ימוןז או date the save -ה קבלת בשלב

 לו.
 להזמנה תקדישו הרבה... זה נראותו צורה שבו מעודכנים(ל טוק יקט )או רםאינסטג בעידן

  מחשבה, הזו
 קטן ריגוש שלכם לאורחים שתעשה הזמנה ביצירת זמן מעט ותקדישו יצירתיים תהיו

 בוואטסאפ, וערוך קצר בוידאו להיות יכול זה ביומן, התאריך את שינעץ חמוד טיזר לקראת,
 במייל. שתישלח canva-ב ומעוצבת חינמית הזמנה עריכת או

 המעולה up build -ה זה שלכם, באורחים תרגשותה ותכניסו הנכון וחר למצב כנסו
 והתרגשות. יפייהצ עם לבוא להם שיגרום

 
 

 
 יהיה שהאירוע טוחיםב תהיו נוןהתכ שלבי ולכ על ועברתם הכול תא לכם שיש עכשיו
 שרציתם. מה בדיוק
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