Wedding planners

Oliver Dolz- Dubai
ما السبب الذي يجعل العروس تختارك لتنظيم زفافها؟
هنالك العديد من األسباب التي تدفع العروس الختياري لتنظيم زفافها ألن حفل الزفاف
يجب أن يكون تجربة ممتعة .لدي الخربة واملهارة للتعامل مع كل تفصيل بأفضل الطرق.
إين أتعامل مع أهم املوردين وهذا عامل مهم ليسري الحفل كام هو مخطط له .ويُصبح
تصوركم ليوم الزفاف حقيقة .أتطلع عىل أحدث صيحات املوضة كام أين أستلهم األفكار من
كل عروس .بإمكاين تخيّل ما يناسب مكان الحفل وكيفية تحويل رغباتكم إىل واقع.

ما هي أهم العنارص برأيك التي يجب أن تكون متناغمة يف حفل الزفاف؟
تعترب األزهار أحد أهم العنارص البرصية يف الحفل لذلك فإننا نخلق تناغ ًام بينها وبني
األلوان لخلق أجواء رائعة .ومن العنارص املهمة ،الكوشة والطاوالت والكرايس .أحرص عىل
أن تكون متناسقة مع فكرة الحفل وألوانه والجو العام.

www.olivierdolz.com

Hawke & Hughes- London
ما السبب الذي يجعل العروس تختاركام لتنظيم زفافها؟
ال تحتاج العروس الباحثة عن منظم أعراس إىل البحث بعد ،نحن إميا زماين هوك وسام
هاغيز من «هوك&هاغيز» نستلهم عملنا من عامل املوضة الراقية ،ونُعترب املقصد لكل عروس
باحثة عن املوضة.
إننا نعمل مع العروسني خطوة خطوة ،بدءاً من وضع املخطط وحتى التنفيذ الدقيق لكل
مرحلة حتى تتحقق الرؤية الكاملة والرضية للعروسني.

ما هي أهم العنارص برأيكام التي يجب أن تكون متناغمة يف حفل الزفاف؟
نعتقد أن جودة الخدمات هي أهم عامل .ويجب التأكد من أن مقدمي هذه الخدمات
محرتفون ويستطيعون تنفيذ الرؤية املطلوبة للحفل .بدءاً من وضع امليزانية إىل حجز
املكان ،كل عامل من هذه العوامل يجب أن يكون منظ ًام ومرتباً .نحن نحب أن نبتكر كثرياً
مع العروس ولكن أيضاً ال ميكننا أن نخرج عن املخطط .إن وجود القوائم واملخططات أمر
رضوري ميكنك من متابعة تفاصيل رصف امليزانية املحددة لذلك وكل ضيف متت دعوته.

www.hawkeandhughes.com
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Clare Ebbs- Dubai
ما السبب الذي يجعل العروس تختارك لتنظيم زفافها؟
أنا أعطي املوضوع ملسة شخصية .وحتى قبل أن توافق العروس عىل اختيارنا أرى أنه من
املهم بناء روابط وعالقة ثقة مع الزبون .منظم األعراس يجب أن يكون عراب اليوم األهم يف
حياة العروسني ،لذلك يجب أن أفهم حاجتهام وإىل أي مدى يريدانك أن تشاريك يف مخطط
الزفاف.

ما هي أهم العنارص برأيك التي يجب أن تكون متناغمة يف حفل الزفاف؟
تناسق جميع عنارص ومكونات الزفاف مهمة ،من زهور إىل كوشة ،إىل فستان العروس ..دون
شكّ تلعب الزهور دوراً أساسياً ،فهي أول ما تبرصه العني.
عامل الوقت أيضاً مهم جداً ،يتيح للعروس التغيري إذا ما رغبت.

www.theperfectmoment.com

Rosena Charmoy- Marroc
ما السبب الذي يجعل العروس تختاركام لتنظيم زفافها؟
انطالقاً من إمياين أن العروس ملكة يف يومها ،أحرص كل الحرص أن تكون كذلك ..التحضري
للزفاف أمر مرهق ،لكنه يف الوقت نفسه تجربة فريدة من نوعها ال تحصل إال مرّة واحدة!
أتابع التفاصيل من ألفها إىل يائها ،خربيت يف هذا املجال متكّنني من التعامل مع كافة
التفاصيل وتقديم الحلول املناسبة.

ما هي أهم العنارص برأيك التي يجب أن تكون متناغمة يف حفل الزفاف؟
التناغم يف الحفل يتحقق من خالل حسن التوقيت واألخذ بعني اإلعتبار للحواس الخمسة .إذ
يجب أن يكون كل يشء جميل ،والحرارة مناسبة ،واملقاعد مريحة ،املوسيقى واضحة وتتناسب
مع كل جزء من الحفل ،الشموع يفضل ذات عطور طبيعية من أزهار الربتقال والياسمني
وبالطبع الطعام والرشاب يجب أن يكون لذيذاً.

www.boutiquesouk.com
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Yara Estephan - Lebanon
ما السبب الذي يجعل العروس تختارك لتنظيم زفافها؟
أنا شغوفة جداً بعميل وتعطي كل زفاف كل اهتاممي .أعمل بقرب مع العروس والعريس لخلق
حف ًال يعكس شخصيتهام كثنايئ .هديف تحويل رغبتهام إىل واقع.
أعمل أيضاً مبا يناسب مختلف امليزانيات ،سواء كان الزفاف صغرياً يقترص عىل العائلة
واألصدقاء ،أو كبرياً مع مئات املدعويني ومبيزانيات ضخمة .ما يهمني هو أن أجعل العروس
ضيفة الرشف يف الحفل ال أن تكون هي املنظم .عميل هو راحتها وسعادتها يف يومها املنتظر.

ما هي أهم العنارص برأيك التي يجب أن تكون متناغمة يف حفل الزفاف؟
يجب أن يكون الزفاف مخططاً ومنسقاً بشكل جيد .ويجب أن تتأكد العروس من أن كل يشء
محجوز مسبقا لتجنب أي خطأ يف اللحظات األخرية .وتعترب الفكرة أمراً بالغ األهمية ألنها
تعني أن هناك تناغ ًام يف كل يشء :الفستان ،األزهار ،األلوان  ،الطاوالت إلخ..
كل زفاف فريد بذاته ،لكن العنارص التالية مشرتكة بني كل األعراس :املكان ،قامئة الطعام ،
األزهار ،املصور ،السيارات ،الربنامج الفني ،اإلضاءة والصوت ،الطاوالت والكرايس ،األلعاب
النارية واملضيفات.

www.yourwedding-lb.com

Bibi Hayat- Kuwait
ما السبب الذي يجعل العروس تختاركام لتنظيم زفافها؟
إن منظم األعراس ينظر إىل الصورة ككل ،بينام العروس تركز عىل التفاصيل وتعاين كثريا
لجمعها يوم الزفاف .ويشكل التعامل مع أكرث من  20 – 12جهة أو بائع يف نفس الوقت عبئاً
عليها وعىل عائلتها يف الوقت الذي يحتاجون فيه للراحة لإلستمتاع باليوم املوعود .لذلك فإن
منظم األعراس املحرتف لديه رؤية ليقوم بتنظيم كل هذه األمور .ويستطيع التعامل مع كل ما
هو طارئ ليبعد التوتر عن العروس.

ما هي أهم العنارص برأيكام التي يجب أن تكون متناغمة يف حفل الزفاف؟
أهم العوامل هي أن تتناسب الفكرة الرئيسية مع املظهر العام.
اإلضاءة :يجب أن تخلق اإلضاءة أجوا ًء جميلة تتناسب مع الفكرة واأللوان.
التفاصيل :كل اللمسات الصغرية من ديكور املدخل إىل الزهور عىل الطاوالت إىل قامئة
الطعام والشوكوال.
املوسيقى واملؤثرات :يشكل هذا العامل عنرصاً أساسياً يف نجاح الحفل سواء كانت موسيقى كالسيكية
أو جاز أو غريها ،ألنها تساهم يف تشكيل اإلحساس العام للضيوف وبالتايل يساهم يف راحتهم.

www.thenovembercompany.com
يونيو /يوليو
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