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 لیست برگزاری جشن تولد چک

 

 هفته قبل از برگزاری جشن 8تا  6شروع کار: 

 

O  تهیه لیست مهمانان 

O  های مختلف مهمانیبندی برای بخشهیه بودجهت 

O  در صورت نیاز( ریزی و پیگیری کارهااستخدام فردی برای برنامه( 

O  انتخاب تم )زمینه( تولد  

O  انتخاب محل برگزاری جشن تولد: خانه/رستوران/سالن /... 

o  و رزرو برای روز جشن غذاشرکت تهیهانتخاب 

o و رزرو برای روز جشن انتخاب شرکت مهماندار 

O  (مانند کمدین، دلقک، گروه موسیقی یا حتی فالگیر و... برای جذابیت مراسم) کنندهرزرو افراد سرگرم 

O  برداررزرو عکاس یا فیلم 

O  انتخاب و سفارش کارت دعوت 
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 هفته قبل از مهمانی 4تا   3

O  سفارش تزئینات و تجهیزات الزم برای جشن از جمله: 

o بنر اختصاصی تولدتان  

o انواع بادکنک با چاپ دلخواه 

o ظروف، قاشق و چنگال و سایر لوازم یکبارمصرف  

o شود در اندازه طبیعیفردی که برایش تولد گرفته می ماکت 

o کردنی مثل کاغذهای رنگی وتزئینات آویزان .. 

o های درشت پالستیکی اسنفاده کنید(توانید از مهره)میآن کردن جمعگیره برای تزئین و و سفره  دستمال 
o فاسدنشدنی جاتشیرینی 
o دفترچه یا صفحه مجازی اختصاصی ثبت اطالعات جشن و مهمانان 

O  گیری درباره منو پذیرایی و تهیه لیست خریدتصمیم 

O  سفارش کیک تولد 

O  هاای مخصوص آنهای پارچهرویه صندلی و ای مراسم مثل میز وسفارش لوازم اجاره 

O  انتخاب وسایل میز اصلی 

o تزئینات اختصاصی با عکس فرد یا دیگران 
o دار رومیزیهای عکسفانوس 

o بادکنک  

o گل 
o های کوچک برای پاشیدن روی میز تولدنقل و شیرینی 

O  )..سفارش گل )در صورت تمایل برای تزئین میز کیک و سایر میزها، دستشویی و 

O  انتخاب و سفارش لوازم جانبی مهمانی  

o های اختصاصیچوبیآبنبات 
o های نعنایی اختصاصیهای کوچک آبنبات یا قرصقوطی 
o لوازم پوشیدنی جالب مثل کاله بوقی یا عینک آفتابی یا آویز گردنی گل 

o و شیرینی با تصویر چاپی روی آن بیسکوئیت  

o کننده نور مانند جواهرات نورانیلوازم ساطع 

o های هدیه برای مهمانانبازی و اقالم درون جعبهاسباب  
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 هفته قبل از برگزاری جشن 3ا ت  2

O  نوشتن جدول زمانی برنامه روز جشن  

O  های مهمانیها و سرگرمیانتخاب بازی 

o بازی، سوالی،مسابقه نخندیدن، استپ یا ایست، صندلی 02های کودکان از جمله: گرگم به هوا، بازی

 ...پانتومیم، حدس آهنگ و

o ها با پرتاب چوب یا... آن را سوراخ عروسک که از شیرینی و شکالت پر شده و بچه آویزان کردن یک

 .کنندمی

o های مربوط به زمینه مهمانیبازی 
o اند در لیست اصلیثبت و عالمت زدن نام کسانی که دعوت شما را پذیرفته 

 

 یک هفته قبل از برگزاری مهمانی

O  های سنگینام تمام تمیزکاریانج 

O  دارهای تاریخخرید مواد غذایی و نوشیدنی 

O  خرید شمع تولد 

O  ایدتماس با مهمانانی که هنوز پیام اعالم حضورشان را دریافت نکرده 

O  خواهید در جشن پخش کنیدهایی که میانتخاب آهنگ 

 

 دو روز قبل از مراسم

O   ها، سرگرمی وو خوراکیتایید نهایی سفارشات سالن، شیرینی.. 

O  های مهمانیهای هدیه و خوراکیکردن بستهبندی و آمادهبسته 

O  پس از آن های دیگر جشن و همچنین موادغذایی باقیماندهکردن جا در یخچال برای کیک و خوراکیخالی 
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 روز قبل از برگزاری

O  تمیزکردن محل جشن 

O  گیرکردن تزئینات وقتنصب و آویزان 

O  یزکردن دستشوییتم 

O  کردن باتری و فیلم دوربینچک 

O  تهیه غذاهایی که ماندگاری بیشتری دارند 

O  اطمینان از وجود شمع و کبریت برای روی کیک 

 

 روز برگزاری جشن

O  ها و در صورت نیاز خرید یخ برای نوشیدنیتحویل گرفتن کیک، بادکنک 

O  ینات تولدئزاتمام انجام ت 

O   ها از شیرینیشده در بخش سرگرمیعروسک گفتهپر کردن 

O  ها و سبزیجات، نان، شیر و...( خرید موادغذایی تازه )میوه 

O  کردن نهایی پذیراییآماده  


