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 اآلنسة جھاد حسام 
 مدیرة الخدمات  التنفیذیة

 مستشفي الشفاء 
 شارع األهر 566

 الجیزة، الرمز البریدي  15566
 
 

 عزی زتي اآلنسة جھاد،د حسام 
 

نحن متحمسون جدًا لنكون جزًءا من هذا  .على اتصالك ب "حفلتك معانا" الستضافة حفل المزاد الخيري الخاص بكمنشكرك 

 .الحدث الهام، ونحن واثقون من أننا يمكننا تقديم سهرة ذات مذاق خاص وفي نفس الوقت مليئة بالمرح لكل الحضور 
 

سيتم تخطيط وتنفيذ الحفل الخيري   .التاسعة مساًءا طوال أيام األسبوع أنا جاهز للتخطيط، فأنا أعمل من الثامنة صباًحا وحتى 

سوف أقوم باإلشراف على الحدث بأكمله، وسيكون معي ثالث مساعدين تحت تصرفي لضمان أن   .الخاص بكم على أكمل وجه

خيارات طعام ممتازة، إلى ذلك، لدينا ندالء محترفين وعلى درجة عالية من التدريب، و وباإلضافة  .كل شيء على ما يرام

أننا نعرف أنه يُستغرق وقتًا   وبما  .سوف نقوم بحجز الدي جي، وسننظم جدول أحداث الليلة .وموظفي إعداد وإزالة خاصين بنا

ونأمل أن يوفر لك ذلك المزيد من  .نقدم لك خدمة جمع كل التبرعات الخاصة بكم قبل الحدث طوياًل لجمع التبرعات، فنحن

بالنسبة للباقي، كل ما عليك القيام به هو المصادقة على العرض النهائي لهذا الحفل، ونحن    .لى الجهات المانحةالوقت للعثور ع

 سنهتم بكل شيء! 
 

لقد زودتكم بقائمة خدماتنا وعينات مختلفة من األفكار والتي أعتقد أنها   .الشفاء مستشفىيتطلع فريقنا إلى العمل بشكل حقيقي مع 

وأود التحدث معكم الحقًا حول كيفية جعل هذا الحدث   .بالطبع هذه األفكار ليست سوى نقطة انطالق  .تصلح للحفل الخيري

 .الخيري يحقق نجاًحا باهًرا! شكًرا لك
 

 مع خالص التقدير،
 
 

 نور الدین الشرقاوي 
 است شاري 

 ش.ذ.م.محفلتك معانا" "

02.935.2245 
nuruddin@7afletakma3ana.com 

www.7afletakma3ana.com 
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 الخدمات المقدمة

 
 

وتستند هذه األسعار على مقابلتنا األولى وهي قابلة للتغيير بناء على    .سوف تقدم "حفلتك معانا" الخدمات التالية ل "الشفاء"

 .الصفقة النهائية، والخيارات التي سيتم تحديدها وعدد الضيوف
 

 االستشارات الفردية والتخطيط  
 

  سيكون "نور الدين الشرقاوي" المسؤول عن تقديم االستشارات الفردية الخاصة بكم، واالهتمام بجميع احتياجات

في حال اختيارك  .التخطيط، وسيكون متاحا لالجتماعات من الثامنة صباًحا وحتى التاسعة مساًءا طوال أيام األسبوع

 .لدفع عربون عن الحفل، لن يكون هناك أي تكلفة عن خدمات تقديم المشورة

 الديكور واإلعداد  
 

سق مع طاقم اإلعداد لدينا يوم الحفل وقبله  سوف يشرف "نور الدين" على التصميم والديكور وإعداد الحفل، وسوف ين 

 جنيه.  4800للتأكد من االهتمام بكافة التفاصيل. اختر أي من الثالث مجموعات التالية في مقابل 

 تقديم الطعام 
 

سوف نقدم كل خدمات تقديم الطعام لحفلكم. في حالة عدم تمكننا من تلبية رغبات الطعام الخاصة بكم، فإننا سوف  

 جنيه.  2400شخص تصل إلى 25 ع طرف ثالث لتقديم الطعام. وتكلفة البوفيه ألكثر مننتعاقد م

 تقديم المشروبات  
 

ساعات. في حالة عدم تمكننا من تلبية رغبات المشروبات الخاصة بكم،   4سوف نقدم بار للمشروبات في الحفل لمدة 

ساعات وألكثر  4لمشروبات عالية الجودة لمدة فإننا سنتعاقد مع طرف ثالث لتقديم المشروبات. وتصل تكلفة بار ا

 جنيه.   3800شخص   25من

 الموسيقى والترفيه  
 

لدينا قوائم واسعة ألفضل الموسيقيين، والفرق الموسيقية والدي جي. سوف نقوم بتوفير العقد والتنسيق حسب 

 جنيه. 4200احتياجاتك للموسيقى والترفيه. ويبلغ سعر صفقة الدي جي 

 استضافة الحفل  
 

سيحضر "نور الدين" الحفل وسيشرف عليه بجانب مساعديه الثالثة. وسيتم االهتمام بأي احتياجات قد تنشأ أثناء 

صفقة الديكور   هذه الخدمة من خالل تكلفة الحفل، وسوف ينسق برنامج الترفيه، والموسيقى والمزاد. يتم تغطية

 المذكورة أعاله. 

 والتنظيف  اإلزالة  
 

"حفلتك معانا" طواقهما الخاصة للقيام بهذه الخدمات. لن يكون لديك ما يدعو للقلق على اإلطالق عن حالة    توظف

صفقة الديكور   هذه الخدمة من خالل تكلفة المنشأة المستأجرة بعد انتهاء الحفل. فنحن سنهتم بكل شيء. يتم تغطية

 المذكورة أعاله. 
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 العينات

 
 

االفكار الرئيسية المبنية على فهمنا للمشروع والتاريخ األولي للحدث المقرر عقده في أواخر شهر يناير وأوائل  أدرجنا العديد من 

رغبتنا في خلق   شهر فبراير. هذه األفكار هي ألغراض التوضيح فقط وليس المقصود أن تكون خيارات نهائية. وتعكس األفكار

قوم الزبائن بشراء مواد المزاد فقط، ولكن أيضا سيكونون سعداء لدفع ثمن جو من السخاء وأن نقدم لكم حدث رائج حيث ال ي 

 التذكرة المحدد. سنعمل معكم بشكل وثيق الستكمال كل المفاهيم قبل الحدث. 
 

 : الباريسي 1مفهوم رقم  

 
بمئات من خيوط  مفهومنا األول ينقل الضيوف إلى مساء باريسي لطيف. يتم إعداد الجو بغرفة مظلمة ومضاءة فقط 

األضواء البيضاء وشموع الموائد. سيشمل الديكور تقنية الخداع البصري، وتفصيالت من الحديد المطوع، وموائد 

تزيين موائد المزاد بأطباق مرفوعة من الجبن والعصير  مستديرة بمفارش بيضاء، وزينة طاوالت أنيقة. وسيتم

بة العشاء المكونة من خمسة أطباق المأكوالت الفرنسية التقليدية والخبز المحمص والحلويات والفراولة، وستشمل وج

مكّونة من أربعة  وترية  البصل، والفيليه الرقيق، والكريم كراميل. وسوف تعزف فرقة موسيقية مثل المقبالت وحساء

للعالم القديم، مما   عازفين بعض المؤلفات الموسيقية خالل المساء. فكرة هذا الحفل تركز على الرومانسية والمثل العليا

 سيوفر جو من البهجة واالسترخاء. 

 : المغربي 2مفهوم رقم  

 
مفهومنا الثاني ينقل الضيوف إلى مغرب البذخ واألناقة. سيتم تعليق لوحات نسيج فاخرة في مجموعة متنوعة من 

قادرين على اختيار ما    القماش حول ستائر الخيزران، وستمتأل الغرفة بفوانيس ورقية بكل األلوان. سيكون الضيوف

تزيين موائد المزاد على نمط  الجلوس على األرض على سجاد ووسائد مغربية. وسيتمالجلوس على كراسي أو  بين

البازار المغربي، مع وجود خيام ومفروشات جميلة. سيكون الضيوف قادرين أيًضا على اختيار الطعام المغربي 

، واألطباق الُمعدّة بالكاري والزعفران. سيتم تقديم الطعام في أطباق ملونة.  التقليدي، بما في ذلك المأكوالت البحرية

 .وسيعزف الموسيقيون الموسيقى المغربية التقليدية، مما يجعل جو الحفل مليء بالبذخ والمتعة

 : حفل تنكري 3مفهوم رقم  

 
ُمحاط بأعمدة مكسوة بلوحات   سيكون هناك قوس كبير مفهومنا الثالث ينقل الزبائن إلى جو كامل لحفل تنكري. 

تزيين الموائد بنفس األلوان بطريقة متوهجة، مع  أرجوانبة اللون وخضراء وذهبية في استقبال الضيوف. وسيتم

والذهبية التي ستحجب   نثرعمالت ذهبية غير حقيقية على مفارش الموائد ومئات من البالونات األرجوانية والخضراء

بيح ملونة، وخيوط النور، وخليط من الفوانيس الورقية. سيستخدم الضيوف األقنعة  ستكون اإلضاءة من مصا السقف.

وسيرقصون على وقع موسيقى الجاز الحية. سيتم ترتيب موائد المزاد بطريقة غنية باأللوان، مع لمسات من الذهب  

متنوعة، مثل   عالمية في كل مكان، باإلضافة إلى وضع أعمدة مزينة بأشرطة في الخلفية. وسيشمل الطعام خيارات

سيكون جو الحفل   دولة.  كل بطعام خاص قسم به ، وسيتم تقديم الطعام على نمط البوفيهو المكسيكي و الشرقي الصيني

 مليء باإلثارة، والطاقة، والمرح، بدون أي بذائة. 
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