הכנה למסיבת רווקות – משימות ומטלות
זקוקה לעזרה בתכנון מסיבת רווקות? הרשימה האולטימטיבית כדי לא לפספס הפרטים!
תני לי לעזור לך ,בניתי

checklist

שהיא העוזרת האישית שלך בכל שלב של

הדרך .כל שעלייך לעשות הוא לסמן קו -בוצע והתכנון הופך לקל ופשוט עבורך ועבור
הבנות במסיבה הטובה ביותר אי פעם!
עד חודשיים לפני החתונה
לדבר עם הכלה  -מה היא רוצה לעשות? אילו פריטים או פעילויות הם מחוץ לתחום?
בחר את תאריך מסיבת הרווקות  -זה בדרך כלל בסוף שבוע (יום חמישי הכי אידיאלי) ,שבוע
או שבועיים לפני החתונה ,צרי קבוצת  WhatsAppעבור ההפעלה לכלל המשתתפות.
בחירת רעיון למסיבה
בדקי סוגי מפעילים/מפעילות נושאים ורעיונות להפעלה למסיבת רווקות.
שלח הודעת שמירה לדוא"ל למשתתפים  -שאל את כולם אם הן רוצות לעזור בתכנון.
בדקי מקום ,מה מומלץ מסיבת רווקות בבית עם גינה ,בוילה עם בריכה ,בצימר וכו'  ,לדאוג
להסעה או תחבורה אם צריך  -מידע על תמחור הערב ולשלוח אותו אל כלל המשתתפות ,כך
שתוכלי לאסוף כסף עבור הפעילות למסיבת הרווקות מבעוד מועד
עד שבועיים לפני האירוע
סגרי עם החברות ,המפעילה והמקום המושכר (במידה ויש) ,קייטרינג וכו' פרטים סופיים על
הערב
תכנון ערב הרווקות – שיהיה מלא עם פינוקים ,פריטים אביזרים מדליקים /תחפושות ,משהו
ללבוש או תלבושות אחידות לכל הבנות כמו כתרים /חולצות ,קשתות ועוד.
הכנת משחקים למסיבת רווקות ,קישוטים ומתנות לכלה!
עד שבוע לפני המסיבה
יצירת רשימת השמעה למוזיקה טובה משמחת וקצבית ב  YouTubeעבור הלילה הגדול!
יום לפני המסיבה
שלחי תזכורת לכלה ולאורחות  -הזכירי להן כל מה שהן אמורות להביא.
פריטים למסיבה  -למלא את התיקים בדברים טובים ,ודא שיש לך קישוטים ואספקה
עבור משחקים למסיבת הרווקות.
יום מסיבת רווקות!
להגיע  30-60דקות מוקדם  -כדי לשתות ולהיכנס לאווירה!
את המתנות ,לזכור לצרף פתק החלפה ולרשום מי נתנה מה עם קלף ברכה מושקע לכלה.
טיפ נוסף במהלך הערב ! חשוב לענות על בקשותיה של הכלה! זה המסיבה שלה ,לוודא שהיא
כוכבת של הערב!
אז יש לך את זה! אפשר לצאת לדרך מקווה שעזרתי ,ממני
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