
Wedding Check List
בחרתם להתחתן בדוריה, מתחם האירועים החדשני של ישראל

 אנחנו נדאג שהאירוע יהיה בלתי נשכח.  בדרך ליצירת האירוע יש מגוון של נושאים שעליכם לבחור ולנהל. 
בכדי להקל עליכם, הכנו עבורכם רשימה. אל תשכחו לעשות הכול עם המון שמחה והתרגשות.

הדרמה הגדולה של האירוע טמונה כמובן בכל תהליך ההפקה.
 חברת ההפקה שלנו, Iconic Events בניצוחו של מפיק העל אילן אשר, 

מלווה אתכם בכל השלבים ומציעה לכם את אנשי המקצוע הטובים בתחומם. 
אז בואו נתחיל...  מוגשת לכם רשימת הנושאים המרכזיים עם הדגשים החשובים. שיהיה בהצלחה.

דוריה
Dynamic Event Center

צלם
בחירת צלם נעשית בשלבים הראשונים. 
חשוב שתחליטו האם ברצונכם לשלב צילומים ביום האירוע לפני 
ההגעה לאולם. במידה וכן, היכן, מי משתתף, מה הסגנון

מוסיקה
בחירת D.J ו/או להקה/ נעשית גם היא בשלבים הראשונים.  לאחר 
הבחירה מומלץ כי תחליטו על רשימת השירים לאירוע: לקבלת 
הפנים, כניסה לחופה, שבירת הכוס, כניסה לאולם, ריקוד ראשון. בזמן 
המסיבה - סגנונות של מוסיקה, האם רוצים שה D.J ינחה את האירוע?

טבעות
נפנה אתכם למעצבי תכשיטים אומנים המתמחים בנושא

הזמנות
יש צורך לבחור מעצב גראפי ולעבוד איתו על הקונספט של ההזמנה. 
מאיתנו תקבלו מעטפות של דוריה בגודל 14/21עם מפת הגעה בגב 
המעטפה. מומלץ לנהל מעקב אחר ההזמנות אותן חילקתם. ציינו 
בהזמנה לאיזה מתחם האורחים מוזמנים גן/ היכל/אמפי

פתיחת תיק ברבנות

לתיק ברבנות יש תוקף של 3 חודשים. אל תפתחו אותו מוקדם
מדי. עם בחירת הרב יש לוודא זמן חופה משוער ושהרב אינו
מתכוון לקיים משהו במהלך החופה שלא לרצונכם

פגישת עיצוב והפקה
בתחילת התהליך, תיקבע ישיבה משותפת עם חברת ההפקה 
שלנו Icon Production בניצוחו של אילן אשר ונתגבש על 
הנושאים המרכזיים:
*הקונספט העיצובי של האירוע 
*גימיקים ואקסטרות כחלק מהחוויה
כדוגמת: מגנטים, בועות סבון, אביזרים לחלוקה ועוד
*תאורה ואפקטים
*ניהול האירוע

בר משקאות אלכוהול
לאלכוהול חלק חשוב באירוע, הוא משפיע על מצב הרוח. 
                             חודשיים לפני החתונה נתגבש על ניהול הבר וקונספט

המשקאות
 אנו מציעים שני מסלולים:

 האחד - חבילת בר בייסיק הכוללת צוות ברמנים 
ומשקאות תוצרת הארץ

 השנייה - חבילת בר פרימיום הכוללת צוות ברמנים 
ומשקאות תוצרת חוץ

פגישת תיאום ציפיות
 כחודש וחצי לפני האירוע, נזמין אתכם לפגישה בדוריה 

בכדי לעבור על כל הפרטים הקטנים והחשובים.
הישיבה תתקיים עם מנהל האירוע שלכם.

נושאים לדיון: הגדרת סקיצה לאולם, כמויות אורחים, התפלגות 
צעירים לעומת בוגרים, סידורי ישיבה, פתקי הושבה, וכל שאר 

הפרטים שחשובים לכם. זה הזמן לדבר על הכל בכדי שהאירוע 
יהיה מושלם

טעימות
 כחודש - חודשיים לפני האירוע, נזמין אתכם לפגישת

טעימות אישית. תבואו בליווי ההורים או מי שחשובה לכם דעתו, 
ואנו נגיש לכם את מבחר מטעמי השף לבחירה

חשוב לבוא רעבים...

סידורי הושבה
מלאכת סידור השולחנות הינה אחת מאבני הדרך המרכזיות

והחשובות, שדורשת חשיבה מרובה בתקופה הסמוכה לאירוע.
בדוריה אנו עובדים עם תוכנת ההושבה iplan שבאמצעותה 

 תארגנו את סידורי הישיבה. תקבלו הדרכה מנציגי החברה. 
 שבוע לפני האירוע מומלץ לאשר הגעה עם האורחים. 

יומיים לפני ישלחו הרשימות לאולם

יום לפני
ההתרגשות בשיאה 

 מומלץ מאוד יום ספא מפנק ומרגיע בקלאב ספא אקויה 
הנמצא במתחם חמי יואב סמוך לדוריה.

ביום זה אל תתעסקו בהכנות, תנוחו.
מומלץ להכין מעטפות מראש לספקים אשר סגרתם איתם

 תשלומים ביום האירוע )רב, מגנטים, זיקוקים, טיפים( 
ולמנות מישהו מטעמכם שידאג לזה

משימות זוגיות



דוריה
Dynamic Event Center

הערות נוספות לנוחיותכם:

משימות לכלה
שמלת כלה
נפנה אתכן למעצבים המובילים בישראל.
את התארגנות ביום האירוע אתן מוזמנות 
לעשות בסוויטות המפוארות של דוריה

מקווה
24/48 שעות לפני האירוע.
לא לשכוח להביא את הפתק ביום החתונה

צוות מלווה
במידה ואת מתכננת להחליף שמלה
ויהיה צורך בסידור השיער והאיפור תבחרי 
את הצוות המקצועי שיהיה איתך בסוויטה 
ויעזור בהתארגנות

מסיבת רווקות
רצוי שבוע לפני האירוע,
טווח ביטחון להתאוששות. 
מומלץ מאד לקיים את המסיבה בקלאב 
ספא אקויה הבנות ייהנו משלל פינוקים 
של מנעמי ספא, אירוח מופלא וחוויה 
קולינרית מרגשת

משימות לחתן
חליפת חתן
בחירת חליפה לאירוע.
רצוי לקנות חולצה נוספת ליתר בטחון,
מניסיוננו, אתה תצטרך אותה

קישוט הרכב
תדאג שיראה עדין ומכובד + איסוף זר כלה

התארגנות 
תתלבש בנחת ’ קח את הזמן שלך’ , תיהנה.
איסוף הכלה ברכב המקושט
ההתרגשות בשיאה

מסיבת רווקים

מומלץ שבוע לפני האירוע,
טווח ביטחון להתאוששות גם הגברים 
מוזמנים לחגוג בקלאב ספא אקויה עם 
חווית ספא מרגשת ארוחה משובחת 
והמון הפתעות

משימות אחרי החתונה
ביום שאחרי....

האירוע היה מדהים. עכשיו הזמן 
להתאושש.

היום תעשו הכל לאט, ברוגע ובשלווה

להחזיר את שמלת הכלה

להחזיר את הרכב
אפשר להוריד כבר את הקישוטים...

ספירת הכסף
תספרו פעמיים, ליתר ביטחון. תערכו 
רשימה במחשב כמה צ’קים קיבלתם 

וכמה מזומן. אם יש אורחים שאתם רוצים 
להודות להם במיוחד, תציינו לכם בצד את 

שמם והסכום שנתנו, חשוב

סגירת חשבון מול ספקים 
 <  ניתן לבצע עד יומיים לאחר 

    החתונה. במידה ורוצים מאוחר
    יותר, אפשרי בתיאום מראש

את התשלום לאירוע מול דוריה ניתן 
לבצע בכמה דרכים: 

 <  תשלום ע”י המזומן והצ’קים שניתנו
    לכם במתנה באירוע. אפשרי שימוש
     בצ’קים על שמכם כל עוד הצ’ק אינו

    “למוטב בלבד”.
<  העברה בנקאית: את פרטי הבנק ניתן

    לקבל במשרדי דוריה או בטלפון
<  בצ’ק על כל הסכום

 הערה: צ’ק הפיקדון יוחזר לזוג בעת 
פירעון האירוע .

ולא פחות חשוב, היה לכם אירוע מדהים, 
אנחנו שמחים שבחרתם בדוריה להגשים 

לכם את חלום, מכתבי תודה תמיד 
 מרגשים אותנו. 

יהיה נחמד אם תפרגנו לנו בפייסבוק 
ובאתרי החתונות באינטרנט

  
ניפגש בשמחות הבאות... 

תמיד לשרותכם, צוות דוריה

סרקו את הקוד
בכדי שנהיה חברים


