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1.Stabilirea unui beget
Stabilirea bugetului va poate ajuta sa decideti ce fel de petrecere doriti sa organizati.
De asemea bugetul determina si :
• cati copii veti invita,
• felurile de mancare,
• decoratiunile spatiului,
• animatorii,
• tortul,
• si eventual pungutele cadou pentru invitati.
Cu imaginatie si putina inventivitate puteti realiza foarte multe cu o investitie minima. Daca
organizati dumneavoastra petrecerea sau angajati pe cineva s-o faca tot stabilirea bugetului este
primul pas.
Nu uitati de invitatiile pentru petrecere. Ele ar trebui sa fie in tema petrecerii. Nu uitati sa scrieti
in invitatie: Numele sarbatoritului, data, ora si locul petrecerii, tema petrecerii, un numar de
telefon pentru confirmare.

2. Locul petrecerii
Spatii de joaca special amenajate pentru copii - Va putem ajuta noi sa gasiti spatiul pe
care îl doriti. Spatiile de joaca special amenajate pentru copii beneficiaza de loc suficient,
meniuri atât pentru copii cât si pentru parinti, o supraveghere atenta si un animator, însa
dezavantajul acestui aranjament este ca o petrecere la spatiile de joaca poate fi destul de
costisitoare si nu beneficiati de o diversitate prea mare, adica o petrecere de genul "daca vezi
una, le-ai vazut pe toate". Toate petrecerile în spatiile de joaca sunt la fel si pot deveni
plictisitoare.
Restaurant - Când alegeti un restaurant, asigurati-va ca puteti delimita spatiul petrecerii prin
decoratii cu baloane, deoarece în aceste locatii copiii au tendinta de a merge sa exploreze spatiul
si puteti avea surprize neplacute. Daca va hotarâti sa faceti petrecerea la restaurant, atunci sigur
aveti nevoie si de un animator. Va putem sugera câteva restaurante care sunt destul
de generoase ca spatiu.
Gradinita - O alternativa mai putin costisitoare ar fi sa faceti petrecerea la gradinita. Ne
ocupam de petreceri la gradinite aproape zilnic si putem spune ca sarbatoritul este foarte
încântat sa fie "vedeta zilei" în timp ce noi le oferim copiilor un adevarat spectacol cu animatie,
jocuri si dans,dupa care sunt servite tortul si racoritoarele. Noi colaboram cu câteva
gradinite din Bucuresti care va pot închiria spatiul chiar si pentru week-end.
Avantajul este ca puteti sa aduceti dumneavoastra mâncarea pentru copii si astfel petrecerea
este foarte rentabila din toate punctele de vedere.
Acasa - Daca numarul copiilor este mai mare de 10, o petrecere în micul dumneavoastra
apartament ar avea efectul unui uragan de putere medie. Pe de alta parte, daca aveti spatiu si nu
invitati prea multi copii, atunci putem spune ca o petrecere tematica va fi un eveniment de
neuitat atât pentru copilul dumneavoastra cât si pentru micii sai invitati.
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3.Durata unei petreceri
Sugestia noastra este ca durata minima a unei petreceri sa fiede 1 ora si 30 min. si maxima de
4 ore, dar depinde si de locatia petrecerii. Timpul ideal pentru o petrecere este de 3 ore.

4.Mancare
Va putem spune din proprie experienta ca la petreceri copiii nu manânca prea mult. Daca
organizati o petrecere si sperati sa impresionati copiii pregatind o masa fastuoasa si va
asteptati ca ei sa stea linistiti la masa macar o ora pentru a savura mâncarea, veti fi profund
dezamagiti. De aceea sugestia noastra este ca ar fi mult mai bine sa aveti o masa stil bufet cu
pizza, cartofi prajiti, hot dog, sandwich-uri mici si legume taiate in diverse forme, niste mici
prajiturele,etc. Totodata asigurati-va ca aveti la dispozitie multe racoritoare sanatoase si apa
deoarece, dupa toata joaca si fuga de colo-colo, copiilor le va fi foarte, foarte sete. Tortul trebuie
sa fie in tema petrecerii. Nu uitati si de adulti.

5.Divertisment
Asigurati-va ca angajati un animator si cu siguranta acesta garanteaza reusita pentru
petrecerea dumneavoastra. Pentru grupuri mai mari de copii (peste 15) este o idee buna sa
aveti doi animatori. Pentru copiii mai mici, evitati animatorii care se îmbraca în clown, care
au peruci si fete pictate. De aceea, pentru fiecare categorie de vârsta va recomandam anumite
personaje si tipuri de petreceri, pentru a va asigura reusita unei petreceri de neuitat.

6. Locul petrecerii
Numarul personajelor se alege in functie de numarul copiilor participanti la petrecere:
• un personaj - intre 5 si 10 copii;
• 2 personaje - intre 11 si 20 copii;
• 3 personaje - intre 20 si 30 copii;
• 4 personaje - intre 30 si 40 copii;
• 5 personaje - intre 40 si 60 copii.
Aveti mai jos o lista cu cateva lucruri necesare:
• lumanari pentru tort, artificii si chibrituri;
• farfurioare, pahare, lingurite si servetele;
• cutit pentru tort;
• tortul;
• sampania;
• tunuri confetti;
• mancarea si bautura;
• un telefon mobil cu bateria plina;
• o camera de filmat si una pentru poze;
• amenajati o zona pentru adulti cu mese si scaune si una separata pentru copii;
• amenajati o zona de joaca pentru copii mai mici;
• nu uitati de animatori!
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