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aukštyn žemyn

Verslo švenčių ypatumai

Nueinantys metai skaičiuoja paskutines savaites, dienas. Metų sandūroje prisimena
me nuveiktus darbus, įvertiname savo, kolektyvo pasiekimus, kuriame planus atei
čiai. Verslui šis laikotarpis turi ir kitą, mažiau viešinamą pusę: kolegoms, partneriams
ar įmonės darbuotojams organizuojamus kalėdinius vakarus, šventes.

Originalu: dabar, valgydami mažus užkandukus, salotas ar desertus iš stiklinių taurelių, nuo specialių men

telių gal ir nesusimąstome: netolimoje praeityje viskas buvo paprasta ir aišku.

Gintautas Ruminas

UAB „Miesto sodas“ direktor ius

Šių eilučių autorius dvidešim
tus metus dirba restoranų, nakti
nių klubų, renginių organizavimo
ir jų aptarnavimo sferose. Todėl
savo asmenine ir kolegų patirtimi
bei restorano „Miesto sodas“ rea
liai vykdytais projektais nori pasi
dalyti per du dešimtmečius besi
keičiančiomis šventinių vakarėlių,
banketų, furšetų ar kavos pertrau
kėlių organizavimo ir aptarnavimo
tendencijomis, madomis, užsako
vų norais ir lūkesčiais.
Vieta

Iškart po nepriklausomybės atkū
rimo, kalantis ir skleidžiantis pir
miesiems verslo daigams, suorgani
zuoti šventinį vakarą restorane prie
baltomis staltiesėmis užtiestų stalų
buvo prestižo reikalas. Kiek vėliau

renginių vedimas persikėlė į pir
muosius naujus naktinius ar mu
zikos klubus. Dažniausiai tai buvo
padėkos ir įvertinimo vakarai vers
lo partneriams, klientams ar tiekė
jams. Įmonės darbuotojams pana
šūs renginiai buvo retenybė arba jie
vykdavo kukliai, jų neviešinant.
Vėliau, sparčiai vystantis kai
mo sodybų tinklui, šventiniai
pobūviai masiškai pradėti or
ganizuotiminėtosesodybose.Pranašumas – daugiau privatumo, svečius
mažiau įpareigojanti ir laisvesnė
aplinka, garantuota nakvynė.
Prieš gerą dešimtmetį išpopu
liarėjo mobilūs, greitai surenka
mi ir išardomi lengvų konstrukci
jų paviljonai. Reikia apsispręsti tik
dėl vietos: paežerė, miškas, sta
dionas, įmonės ar privataus as
mens valda – ir šventės atributai
su atsivežtu maistu, baldais, mu
zikos ar šviesos aparatūra ir ap
tarnaujančiuoju personalu vie
toje. Šie paviljonai, tobulėjantys
savo forma, greitesniu surinkimu
ir sukuriantys jaukią šventinę ap
linką, yra populiarūs ir šiandien.
Originalūs ir ilgam įsimenantys
išvažiuojamieji pobūviai vyko mu

Gražu: taip patiektas maistas labiau išryškinamas ir tampa tarsi me

no kūriniu.

ziejuose, parodų ir koncertų salė
se, teatruose, traukinio vagonuose,
laivuose, autocentruose, gamybi
nių įmonių cechuose, nuostabiuo
se parkuose ir pilyse. Džiugu, kad
naujam gyvenimui prisikeliantys
Lietuvos dvarai su jiems būdinga
infrastruktūra įmonių šventėms or
ganizuoti dabar yra populiariausi.

Šventės ateina ir
praeina. Turinti idė
ją, gerai suorganizuo
ta šventė ilgam išlie
ka svečių širdyse.
Nebūtinai lėkštėje

Esame auklėti, o veiklos pradžioje
taip ir buvo, kad maistas turi bū
ti patiekiamas lėkštėse. Lėkštės,
ypač karštiems patiekalams, gal
greitai ir nepakeisime kuo nors ki
tu, bet likusiam maistui – abejoju.
Šaltieji patiekalai, lengvi užkan
džiai, vaisiai ir desertai palaipsniui
pradėti serviruoti metaliniuose
padėkluose. Vėliau atsirado ma
da maistą tiekti ant skaidrių stiklo

lakštų, kiek pakeltų nuo stalo pa
viršiaus. Paradoksas, bet vyko res
toranų ir stiklo pjovėjų varžybos:
kas pateiks originalesnes stiklo
lakštų formas. Pradedant geomet
rijos figūromis ir baigiant mėgsta
mais filmų personažais ar užsakovo
įmonės logotipu. Šiuo metu popu
liaru maistą patiekti ant įrėmintų
veidrodžių. Taip patiektas maistas
labiau išryškinamas ir tampa tarsi
meno kūriniu. Gražu.
Neišsenkamos maisto patieki
mo galimybės derinant su užsa
kovo vykdoma veikla. Restorano
„Miesto sodas“ virėjai maistą dė
liojo statybininkams ant plytų, ka
ručių ir kastuvų; santechnikams –
ant radiatorių; staliams – ant beržo
tošies; metalo apdirbėjams – ant
vielos ir armatūros ričių; muzikos
gerbėjams – ant vinilinių plokšte
lių; autocentruose – ant darbasta
lių ir mašinų kėliklių. Suprantama,
laikantis visų higienos ir sanitari
jos normų bei deramos pagarbos
pačiam maistui.
Dabar, valgydami mažus užkan
dukus, salotas ar desertus iš stik
linių taurelių, nuo specialių men
telių, šaukštelių ar naudodamiesi
smeigtukais, gal ir nesusimąstome:
netolimoje praeityje viskas buvo
paprasta ir aišku. Be staigmenų.
Tik vienas šventės elementų

Pozityvu, kad valgymas, o dažnai ir
persivalgymas, verslo švenčių me
tu pereina į antrą planą. Dabar už
sakovai ir dažnai jiems talkinantys
renginių organizatoriai siekia, kad
šventės dalyviai galėtų neformaliai
bendrauti, atsiskleistų individai ar
mažos darbo grupės nariai. Vienas
iš būdų tai pasiekti yra išankstinis
vakaro temos paskelbimas ir namų
darbai būsimojo vakaro dalyviams.
Galvodami apie vakaro aprangą,
kurdami pasirodymo vaidmenis,
įmonės darbuotojai nejučia įtrau
kiami į kolektyvinius sprendimus,
naujas idėjas ir tarpusavio bend
ravimą ne tik apie darbą. Puikus to
pavyzdys yra vakaro dalyvių sukurti
ir vieni kitiems pristatomi spektak
liai, muzikos žvaigždžių pasirody
mai, kuriami filmukai, fotosesijos,
veikla meno dirbtuvėse.
Į konkretaus teminio vakaro
kontekstą turi pataikyti ir restora

Šventė: vienas iš būdų neformaliai bendrauti yra išankstinis temos pa

skelbimas ir namų darbai būsimojo vakaro dalyviams.

Erdvės: originalūs ir ilgam įsi

menantys išvažiuojamieji pobū
viai vyko ne tik muziejuose ar pa
rodų ir koncertų salėse.

ne pagamintas ir atitinkamai ser
viruotas maistas, o padavėjai pri
valo atitikti šventės dvasią. Mūsų
aptarnaujantysis personalas daly
vavo ir „Raganų puotoje“, patarna
vo „Bajorų stalui“, buvo persikūni
ję į pamėgtus animacinius herojus.
Formuojasi graži tradicija, kai už
sakovas pageidauja išskirtinai na
cionalinio lietuviško akcento. Vis
dažniau to pageidauja užsienio
kapitalo įmonių vadovai. Dvigu
bas pasitenkinimas. Tai nėra ce
pelinų ar šaltibarščių balius. Tikrai
ne. Bet padavėjų tautiniai drabu
žiai ir stalų dengimas lino audiniu
ar austiniais rankšluosčiais yra bū
tinas. Įsimintinas žinomo ekologi
jos mokslininko jubiliejus, kai so
lenizantas pageidavo tik Lietuvoje
išauginto ir pagaminto maisto bei
gėrimų. Paprasta? Patikėkite, ne.
Tai buvo rimtas iššūkis restorano
virtuvės meistrams.
Būna ir priešingai. Norima iš
skirtinai konkrečios šalies virtuvės
maisto. Paprastai būna vieno stalo
akcentas su specifiniais japonų, ki
nų, meksikiečių ar kito regiono pa
tiekalais. Regioną dažniausiai dik
tuoja užsakovo verslo aplinka.
Šventės ateina ir praeina. Tu
rinti idėją, gerai suorganizuota
šventė ilgam išlieka svečių širdy
se, vėliau įspūdžiai keliasi į įmo
nės svetainę ir socialinius tinklus.
Teisė rinktis – visuomet jūsų.

