
  

  
  הרצאה להצלחת המלצות  

 
  ,יקר לקוח

 
 הן ,הנושאים בכל ,ההרצאות כל כי לך מבטיח ואני ,מציע שאני ההרצאות ממבחר הרצאה הזמנת

 כל  .ותרבותית ליגנטיתנטיא ,משעשעת ,חווייתית ,מעניינת ,מקצועית בצורה ומוגשות מרתקות
 חיוביות תמיד והתגובות קהל של שונים סוגים ובפני אירועים של רחב במגוון הוצגו ההרצאות
 .ונלהבות

  
 סביבתיים גורמים ישנם .ובהרצאה במרצה רק תלויה אינה הקהל והנאת הרצאה הצלחת ,אבל
  .מהלקיו מיטביים תנאים להבטיח כדי ההרצאה לקראת בחשבון לקחתם שיש

 
 רב מקרן באמצעות ממחשב המוקרנות מרהיבות במצגות מלוות ההרצאות כל :מסך 

 בכל .וכדומה מתוח סדין ,בהיר או לבן קיר ,מסך לשמש יכול הקרנה כמשטח .עוצמה
 של מינימאלי וגובה 'מ 1.80 של מינימאלי ברוחב להיות חייב ההקרנה משטח ,מקרה
 על .הריכוז על ויקשה עיניהם את לאמץ שיםלאנ יגרום אלה ממידות קטן מסך . 'מ 1.40
שורה ב האנשים ראשי גובהבערך ב ,גבוה יהיה התחתון שחלקו כך מוצב להיות המסך

  .הראשונה
 מסך לשכור מוקדם בתיאום ניתן אולם ,ההרצאה במחיר הכלול מהציוד חלק אינו מסך

  מינימאלית תשלום בתוספת דרכי מתאים
. 
 המסך לפני מרוכז יהיה הלהק שכל מאוד חשוב מתאימה אוירה ליצור כדי :ישיבה סידור 

 להימנעומוטב  .בשורות הכיסאות את לסדר יתןנ ממנו 'מ . 1.5 לפחות של במרחק
 "יציע"ו "אולם" של מצב( בגושים או שולחנות סביב ההרצאה בזמן הקהל את מלהושיב
 בכורסאות עמוקה ישיבה גם כמו )מזרונים ,כריות ,דשא( הקרקע על ישיבה ).למשל
 מומלצת לא רכות וספות

. 
 מתוכננת אם .ההרצאה בזמן ומשקאות מזון מהגשת להימנע מאוד חשוב :ושתיה אוכל 

 גורמת "כבדה" אכילה !לפניה ולא ההרצאה אחרי להגישו יש "רציני" כיבוד או ארוחה
  .ונישנושים משקה ההרצאה לפני להגיש ניתן .אחריה מיד לנמנםנטיה  האנשים לרוב

  
 להתרכז לאנשים לאפשר יש מההרצאה שלמה הנאה להבטיח כדי :וסביבה רקע רעשי. 

 וסגירה פתיחה ,אנשים של תנועה ,רקע רעש כל .בחדר מתאימה לטמפרטורה לדאוג יש
  .בהנאתו ויפגמו הקהל של הריכוז בכושר לפגיעה יגרמו וכדומה פתוחה טלביזיה ,דלת של

 
 שאלה בכל .לאורחיך השלמ הנאה להבטיח כדי האירוע ולתכנון להכנות מלצותה אלה ,יקר לקוח
 .אלי לפנות תהסס אל אנא הבהרה או
  
  

 נעים בילוי בברכת
  

 פלאות איתי


