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<p>Anda memimpikan pernikahan yang sempurna? Wujudkan mimpi anda sementara anda
menjamu tamu undangan dengan sesuatu yang spesial yaitu dengan chocolate fountain.
Chocolate fountain telah menjadi atraksi paling diminati di pesta pernikahan ataupun
pesta-pesta lainnya. Sebuah Chocolate Fountain menawarkan pemandangan yang bersahabat
dan secara visual menakjubkan, cokelat yang leleh mengalir perlahan, tingkat demi tingkat,
menciptakan air terjun cokelat yang elegan. Ini adalah pusat perhatian yang tak terlupakan dan
tamu-tamu Anda pasti akan mengingat pesta pernikahan anda untuk tahun tahun yang akan
datang! Ini adalah alternatif yang unik dan indah untuk kue pengantin tradisional tanpa perlu
kehilangan momen foto yang menarik.</p><p>Kapan saat terbaik untuk menyediakan
Chocolate Fountain? Itu semua tergantung pada menu Anda, jika itu termasuk berat "hors
d'oeuvre" Anda mungkin ingin untuk menyimpannya untuk terakhir dan biarkan itu menjadi
makanan penutup. Jika Anda masih menginginkan kue sebagai makanan penutup, sediakan
Chocolate Fountain dengan ukuran kecil saja, dengan cara ini anda akan dapat menghemat
uang. Potongan kue pengantin sering tidak dimakan, sebuah gigitan kecil lalu dibuang tapi itu
tidak terjadi di Chocolate Fountain! Semua tamu dari anak-anak hingga orang tua akan tertarik.
Pada awalnya tampak seperti patung kaku dan tamu tidak tahu cara kerjanya, tapi setelah
celupan pertama, orang selalu meminta lebih banyak.</p><p> Jika anda menyediakan
makanan ringan sebagai pembuka dalam pesta anda, maka ini adalah waktu terbaik untuk
menyajikan Chocolate Fountain. Sebagian besar tamu pada masa ini adalah minum-minum
sambil menunggu kedatangan tamu-tamu kehormatan agar perayaan dapat segera dimulai.
Ketika Chocolate Fountain mengalir selama 'jeda' pada masa ini, para tamu tidak akan terlalu
peduli tentang berapa lama pengantin mengambil foto mereka! Air mancur cokelat menjadi
�ice breaker� yang lezat dan mendorong para tamu untuk berbaur. Ini hampir seperti memiliki
seorang penghibur untuk tamu Anda saat Anda sibuk mengurusi hal-hal lain.</p><p>Apa yang
dapat anda celupkan di Chocolate Fountain? Hampir apa saja, dari strawberry hingga
marshmallow, mangga, nanas, kue, apa saja. Tapi hindarkan makanan yang mudah runtuh,
terlalu berair seperti semangka atau terlalu kecil seperti kacang, hal itu bisa merusak
kelancaran arus cokelat. Chocolate Fountain biasanya digunakan di dalam ruangan karena bau
cokelat akan menarik semua jenis serangga ketika dipasang di luar kecuali jika anda
memasangnya dalam sebuah tenda di bawah kondisi yang sangat terlindung. Dengan
Chocolate Fountain, anda bisa berkreatif dengan memberikan warna cokelat sesuai tema
pesta Anda. Miliki warna biru, hijau, merah muda atau oranye pada Chocolate Fountain anda.
Biarkan imajinasi Anda berjalan liar, tamu-tamu Anda akan menyukainya.</p><p> Ketika
memilih penyedia Chocolate Fountain anda, penting untuk membandingkan spesifikasi yang
sama. Tidak setiap perusahaan menawarkan kualitas cokelat yang sama, staff yang
berpengalaman, tingkat keahlian pelayanan. Ini hampir seperti memilih seorang fotografer Anda ingin melihat kualitas kerja mereka. Ada hal kecil yang bisa membuat hidup anda jauh
lebih mudah pada hari pernikahan Anda. Apakah mereka bersedia mengantarkan, memasang,
membongkar, dan membersihkan setelah acara tersebut? Apakah ada petugas profesional
hadir untuk menjalankan Chocolate Fountain? Apakah mereka fleksibel dalam hal jangka waktu
pelayanan? Apakah cokelat tambahan dapat disediakan?</p><p> Beberapa perusahaan akan
memasang Chocolate Fountain lalu meninggalkannya. Pertama, untuk alasan kewajiban yang
disetujui kedua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, ini tidaklah bijaksana. Kedua, air mancur
akan terlihat seperti barang cokelat yang tidak sedap dipandang jika dibiarkan tanpa
pengawasan dalamyang sangat singkat. Ini juga berarti bahwa anda perlu menempatkan
seseorang yang akan mengurus Chocolate Fountain tersebut. Selalu lebih baik untuk memiliki
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seseorang nyaman dan berpengalaman untuk merawat mesin tersebut karena anda tidak ingin
adanya kejutan pada saat pesta akhirnya merusaknya. Meskipun Chocolate Fountain itu sendiri
tidak sulit untuk dioperasikan meskipun tanpa penjagaan, akan menjadi sangat kacau dengan
situasi dimana orang-orang mencelupkan segala sesuatu ke dalamnya. Seseorang perlu
memastikan bahwa ada cukup coklat di Chocolate Fountain sepanjang waktu dan bahwa orang
tidak mencelupkan berulang kali.</p><p>Kualitas cokelat juga merupakan hal yang sangat
penting. Tidak semua jenis cokelat cocok untuk mengalir di Chocolate Fountain. Anda ingin
memastikan bahwa anda memiliki cokelat jenis covertures, cokelat dengan persentase nilai
kandungan mentega kakao minimal 34%. Beberapa toko penyewaan akan menjual cokelat
rendah cocoa butter yang harus ditambahkan dengan minyak nabati, namun, ini akan
menghambat kelancaran aliran dan mempengaruhi rasa cokelat.</p><p>Jika presentasi,
pelayanan dan kualitas bukan hal yang penting bagi anda, maka mencari produk yang termurah
adalah yang terbaik. Jika kualitas sangat penting bagi anda, maka anda perlu mencari
perusahaan terkemuka, mencari referensi, dan mencoba untuk mampir untuk melihat mereka
bekerja. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan: Apakah petugas berpakaian
profesional? Dia berpenampilan menyenangkan? Apakundefinedah ia menunjukkan tamu
bagaimana menggunakan Chocolate Fountain atau hanya berdiri di pinggir sambil melihat
arloji? Apakah meja ditata rapi dan bersih? Merencanakan suatu pesta pernikahan
membutuhkan waktu, uang, dan kesabaran. Kerjakan pekerjaan rumah anda, menyewa
orang-orang bereputasi, dan pada hari pernikahan Anda, tidak perlu kuatir lagi. Anda sudah
merencanakannya dengan baik.</p><p>�</p>

2/2

