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Legyen szó céges vagy magánjellegű összejövetelről, egy biztos: minden ilyen
rendezvénynek kettős célja van: jobb kapcsolatot kialakítani, miközben szórakozást és
némi kikapcsolódást nyújt minden vendégnek. A szervezésen sok múlik, így érdemes
időt és energiát fektetni belé. Érdemes profi segítséget kérni minden ilyen alkalom
megszervezésekor, így ugyanis sokkal kevesebb stressz és teher nyomja majd a
válladat.

A rendezvények két típusa
Két típusra lehet osztani a rendezvényeket, amire már a bevezetőnkben is utaltunk. A két
kategóriát azonban kisebb egységekre lehet bontani. Magánrendezvénynek nevezzük a leányés legénybúcsúkat, az esküvőket, születésnapokat, tehát mindent, amit a családtagoknak és
barátoknak szervezünk. Céges rendezvény pedig lehet a családi nap, a csapatépítő tréning,
gálavacsora, kiállítás, konferencia.
Előbbi esetében az a legfontosabb, hogy a meghívottak jól érezzék magukat, míg az utóbbinál
üzleti érdekek állnak a középpontban. Fontos azonban mindkét esemény szervezésekor, hogy
minden apró részlet megtervezésére szánjunk elegendő időt. Ez persze minimalizálható.
Ha úgy érzed, így is van elég dolgod, nincs arra sem erőd, sem energiád, hogy egyedül
megszervezz egy ilyen fontos napot, fordulj a Jade Eventhez bizalommal ! Tapasztalataik
alapján segítséget nyújtanak majd a döntések meghozatalakor, könnyedén segítenek a
tökéletes ötletet még tökéletesebbé varázsolni. Segítségükkel biztos lehetsz abban, hogy akár
a barátok és rokonok, akár a fontos ügyfelek és munkatársak hivatalosak a különleges napra,
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mindenki jól érzi majd magát, miközben az esemény célja is tökéletesen érvényesül.
A legfontosabb mind közül: a helyszín
A meghívottak listáján és a felszolgált ételek mellett csupán egy dolgon múlik a jó hangulat: a
helyszínen. Egy jól felszerelt, különleges dekorációjú nap, legyen külső vagy belső helyszín,
megalapozza a meghívottak hangulatát és ezzel együtt a nap sikerességét is. Lehetsz
akármennyire meggyőző, lehetnek akármilyen csodálatosak és különlegesek a programok, ez
mind a semmibe veszik majd, ha a környezet és a dekoráció nem tökéletes. Gondolj bele, te jól
éreznéd-e magad egy lepukkant helyen, ahol hatalmas világsztárokkal beszélgethetsz?
Bizonyára jól éreznéd magad, de az orrfacsaró bűz, a ronda környezet elvenne a program
tökéletességéből, az sem biztos, hogy jó emlékként maradna meg.
Egy tökéletes rendezvény tehát a helyszín kiválasztásával és a dekoráció megtervezésével
kezdődik.
Mire figyelj még oda?
Érdemes összeállítani egy jó lejátszási listát, amennyiben a szórakoztatás a cél, esetleg
élőzenével készülni a napra. Említettünk már egy másik fontos elemet is: válaszd ki
figyelmesen, mit szolgálnak majd fel a meghívottaknak. Finom falatokkal eltelve mindenki
könnyebben és szívesebben figyel majd az esemény történéseire.

2/2

