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ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
Σε αυτό το αφιέρωμα, θα βρείτε όλες τις λίστες εργασιών που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να οργανώσετε 
τις λεπτομέρειες του δικού σας ιδανικού γάμου. Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε, από τον προϋπολογισμό, τη λίστα 
των καλεσμένων μέχρι τη μουσική και τον ανθοστολισμό.  Ξεκινήστε με το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται 
παρακάτω και βάλτε εσείς οι ίδιες τα χρονικά σας περιθώρια. Εάν έχετε λιγότερο από έξι μήνες για να οργανώσετε 
το γάμο σας, μην πανικοβάλλεστε―απλά ξεκινήστε το συντομότερο δυνατό.

έξι ή περισσότεροι μήνες μέχρι τη μεγάλη ημέρα

τέσσερις έως έξι μήνες μέχρι το ευτυχές γεγονός

Σκεφτείτε ποιο θα είναι το ύφος του γάμου σας
―επίσημος ή κλασικός, μεγάλος ή μικρός―καθώς 
και το χρονικό διάστημα, που θα θέλατε 
να πραγματοποιηθεί.

Αποφασίστε το χρηματικό ποσό που θέλετε 
να διαθέσετε για το γάμο σας.

Προσλάβετε ένα διοργανωτή γάμου, αν το επιθυμείτε.

Συγκεντρώστε τη λίστα των καλεσμένων σας 
και οργανώστε τις διευθύνσεις αποστολής των 
προσκλητηρίων.

Οριστικοποιήστε την ημερομηνία του γάμου σας. 
(αν δεν έχει ήδη γίνει)

Κάνετε την κράτηση στο ναό ή δημαρχείο της 
προτίμησης σας (μαζί με τον ιερέα ή δήμαρχο 
αντίστοιχα), καθώς και στο χώρο που θα γίνει 
η γαμήλια δεξίωση.

Κάνετε κράτηση για τον εξοπλισμό 
που θα χρειαστείτε, όπως τραπέζια, 
καρέκλες και ανάλαφρα σκίαστρα (τέντες).

Βρείτε λύσεις για τη μεταφορά των καλεσμένων σας 
στις τοποθεσίες, όπου θα λάβουν χώρα 
τα γαμήλια γεγονότα.

Παραγγείλετε τα προσκλητήρια σας και 
τις ευχαριστήριες κάρτες, όπως επίσης και 
τις καρτέλες με τους αριθμούς των τραπεζιών.

Ανοίξτε τη λίστα γάμου σας σε συνεννόηση με 
τα καταστήματα που επιθυμείτε.

Αγοράστε τις βέρες.
(εάν δεν έχουν ήδη αγοραστεί)

Αγοράστε το κουστούμι του γαμπρού.

Παραγγείλετε το νυφικό σας με τα αξεσουάρ, 
όπως το πέπλο, το βέλο σας και τα νυφικά παπούτσια.

Κλείστε τον υπεύθυνο κέτερινγκ.

Κλείστε τους υπεύθυνους για τον ανθοστολισμό.

Κλείστε την ορχήστρα ή τον/την deejay.

Κλείστε φωτογράφο και υπεύθυνο 
για τη βιντεοσκόπηση του γεγονότος.

Σχεδιάστε και κάνετε τις απαραίτητες κρατήσεις 
για το μήνα του μέλιτος.

Αποστείλετε τις  ειδοποιητήριες  κάρτες Save the 
Date στους καλεσμένους σας. Μία καλή λύση 
για να είστε σίγουροι πως οι καλεσμένοι θα έχουν 
στο πρόγραμμα τους την ημερομηνία του γάμου σας.

Αγοράστε τα κατάλληλα εσώρουχα, καλσόν, 
καλτσοδέτες που θα χρειαστείτε να έχετε για 
την ημέρα που θα φορέσετε το νυφικό σας.

Επιλέξτε τις μπομπονιέρες του γάμου σας.

Κάνετε κράτηση τη γαμήλια σουίτα που 
θα περάσετε την πρώτη νύχτα του γάμου σας.

Κάνετε κράτηση σε ξενοδοχεία, πανδοχεία για τους 
καλεσμένους σας από άλλες πόλεις. Στην περίπτωση 
που δεν αναλαμβάνετε τα έξοδα διαμονής των 
καλεσμένων σας, θα ήταν καλό να έρθετε σε 
συνεννόηση με δύο-τρία ξενοδοχεία 
(με διαφορετική τιμή   διανυκτέρευσης), ώστε οι 
καλεσμένοι σας να έχουν περιθώριο της επιλογής που 
τους ταιριάζει.

Εγγραφείτε σε μαθήματα χορού.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα...
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δύο έως τέσσερις μήνες μέχρι την ημέρα του γάμου

ένας μήνας πριν τη μεγάλη ημέρα

δύο εβδομάδες μέχρι το ευτυχές γεγονός

Συζητήστε με το σεφ σας όλες τις λεπτομέρειες 
του μενού σας για τη γαμήλια δεξίωση.

Προγραμματίστε την ώρα και την ημερομηνία για τις 
πρόβες που θα χρειαστεί να κάνετε πριν 
τη μεγάλη ημέρα (μαζί με τους γονείς του ζεύγους, τους 
κουμπάρους, τις παρανύμφους, κ.ά).

Αγοράστε το βιβλίο των ευχών σας 
(όπου θα αναγράψουν τις ευχές τους οι καλεσμένοι, 
την ημέρα του γάμου σας).

Κάνετε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με 
το σύντροφό σας (π.χ. αιματολογικές εξετάσεις για 
το στίγμα, αλλά και γενικές ώστε να αποφευχθεί 
οποιοδήποτε ενδεχόμενο αδυναμίας 
την ημέρα εκείνη).

Δοκιμάστε το μακιγιάζ σας και το χτένισμα σας.

Αποστείλετε τα προσκλητήρια του γάμου σας.

Κάνετε την τελική πρόβα του νυφικού σας, 
με τα παπούτσια, τα νυφικά εσώρουχα και αξεσουάρ.

Ξεκινήστε την οργάνωση του τρόπου με τον οποίο 
θα καθίσουν στα τραπέζια της δεξίωσης 
οι καλεσμένοι σας και δώστε στον υπεύθυνο 
τα καρτελάκια με τα νούμερα για να τοποθετηθούν 
πάνω σε κάθε τραπέζι.

Παραγγείλετε την γαμήλια τούρτα.

Επιλέξτε τα ρούχα των παρανύφων, 
σε μία κοινή συνεννόηση.

Γράψτε χειρόγραφα ευχαριστήρια σημειώματα για 
όλους τους καλεσμένους που σας έχουν στείλει δώρα.

Κάνετε την αίτηση για την άδεια γάμου και 
βγάλτε αρκετά αντίτυπα (θα σας χρειαστούν).

Εάν έχετε αποφασίσει να αλλάξετε το επίθετό σας (και 
να συμπεριλάβετε ή να έχετε μόνο το επίθετο 
του συζύγου σας), ετοιμάστε τα απαραίτητα έγγραφα.

Αναγγείλτε το γάμο σας στις τοπικές εφημερίδες 
(στοιχείο απαραίτητο για τη νομιμοποίηση του γάμου 
σας).

Ενημερώστε τον υπεύθυνο του κέτερινγκ για 
τον ακριβή αριθμό των καλεσμένων 
που θα παραστούν στην δεξίωση. 

Αναθέστε σε άνθρωπο της εμπιστοσύνης σας 
τη φύλαξη του σπιτιού σας, κατά την περίοδο 
της απουσίας στο μήνα του μέλιτος.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα...
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μία εβδομάδα μέχρι την ημέρα του γάμου

μία ημέρα πριν την ημέρα του γάμου

η ημέρα του γάμου σας έφτασε!

σημειώσεις

Αναθέστε σε πρόσωπα της προτίμησης σας 
δραστηριότητες, όπως το μοίρασμα της μπομπονιέρας.

Παραλάβετε το νυφικό σας (περάστε οι ίδιες από τον 
οίκο ή ζητήσετε να σας το παραδώσουν στο σπίτι σας).

Ελέγξτε για τελευταία φορά όλες τις λεπτομέρειες 
του μενού μαζί με τον υπεύθυνο του κέτερινγκ.

Κάντε το bachelor party σας 
με τις/τους αγαπημένες/ους σας φίλες/ους!

Μπορείτε να κάνετε ένα εορταστικό, 
ευχαριστήριο δείπνο (ή γλέντι, εάν θέλετε κάτι πιο 
ανοιχτό), στο σπίτι σας με την οικογένειά σας και 
τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Χαλαρώστε και διασκεδάσετε με όλη σας την καρδιά! 
Όλα θα πάνε τέλεια!

Επιβεβαιώστε όλα όσα έχετε κανονίσει 
για το ταξίδι του μέλιτος και αναθέστε 
σε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο τη μεταφορά σας 
στους σταθμούς αναχώρησης, εάν κρίνεται σκόπιμο. 
Ενημερώστε τους γονείς για τα δρομολόγια 
που θα ακολουθήσετε γενικά.

Ετοιμάστε τις αποσκευές σας για το μήνα του μέλιτος.

Ελάτε σε συνεννόηση με τους «βλάμηδες», 
εάν θέλετε να τηρήσετε τα πατροπαράδοτα έθιμα. 
(μάθετε για το έθιμο του καθρέφτη)

Οριστικοποιήστε το συνδυασμό των τραπεζιών, 
που θα καθίσουν οι καλεσμένοι σας στη δεξίωση.

Ορίστε κάποιον ως υπεύθυνο για την επίβλεψη 
του ανθοστολισμού και της εκκλησίας.

Συνεννοηθείτε με τους «βλάμηδες», 
εάν θέλετε να συνεχίσετε τα πατροπαράδοτα έθιμα. 
(μάθετε για το έθιμο του νυφικού παππουτσιού 
και της κουλούρας)

Επιβεβαιώστε τις λεπτομέρειες για τη μεταφορά σας 
στην εκκλησία ή το δημαρχείο, καθώς και στο χώρο 
δεξίωσης.

Ολοκληρώστε το beaute σας.

Ετοιμάστε σε φακέλους όλες τις αμοιβές 
για τους υπεύθυνους των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, 
και αναθέστε σε άνθρωπο 
της εμπιστοσύνης σας τη διανομή των φακέλων.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πριν την οργάνωση του γάμου σας, προσδιορίστε πόσα χρήματα μπορείτε να ξοδέψετε για αυτόν, 
όπως επίσης πού θα τα ξοδέψετε. Κατά μέσο όρο να γνωρίζετε πως το 50% του προϋπολογισμού σας θα διατεθεί 
στα έξοδα της δεξίωσης, που αφορούν στην ενοικίαση του χώρου, στο φαγητό και συνοδευτικό ποτό, κρασί. 
Περίπου 10% του προϋπολογισμού σας αντιστοιχεί στα έξοδα ανθοστολισμού, ενδυμάτων, φωτογραφίας και μουσικής. 
Ένα ακόμη 10% αφιερώνεται σε προσκλήσεις, ευχαριστήριες κάρτες, δώρα.
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Αντίτιμο ενοικίασης ναού 
με την αμοιβή ιερέα.

Αντίτιμο άδειας γάμου.

Αντίτιμο ενοικίασης χώρου δεξίωσης με 
τον εξοπλισμό του.

Φαγητό.

Γαμήλια τούρτα.

Ποτά.

Αναψυκτικά.

Μεταφορά νεόνυμφων στο ναό ή 
δημαρχείο και στο χώρο δεξίωσης.

Μεταφορά των καλεσμένων αντίστοιχα.

Αντίτιμο ανακοίνωσης γάμου σε τοπική 
εφημερίδα.

Φιλοδωρήματα για υπηρεσίες.

Αμοιβή φωτογράφου.

Φωτογραφικό άλμπουμ γάμου.

Φωτογραφικό άλμπουμ γάμου για τους 
γονείς του ζεύγους.

Πρόσθετα αντίτυπα.

Βιντεοσκόπηση γάμου.

Κάρτες Save the Date.

Γαμήλια προσκλητήρια και φάκελοι.

Ευχαριστήριες κάρτες, 
αριθμημένες καρτέλες για 

τα τραπέζια της δεξίωσης και μενού.

Βιβλίο ευχών.

Μουσική δεξίωσης 
(αμοιβή ορχήστρας ή dj).

Αντίτιμο ενοικίασης εξοπλισμού 
(αν υπάρχει).

Ανθοστολισμός ναού.

Ανθοστολισμός δεξίωσης.

Νυφική ανθοδέσμη.

Άνθη μαλλιών νύφης.

Άνθη μαλλιών παρανύφων και 
μικρές ανθοδέσμες. (αν υπάρχουν)

Ανθοστολισμός αυτοκινήτου.

Ανθοστολισμός κατοικίας. 
(προ γάμου, αν επιθυμείτε)

Νυφικό.

Αξεσουάρ νυφικού.

Νυφικά παπούτσια.

Νυφικά εσώρουχα.

Κοσμήματα.

Μακιγιάζ και χτένισμα.

Βέρες.

Κοστούμι γαμπρού.

Αξεσουάρ γαμπρού.

Παπούτσια γαμπρού.

Δώρα για τον κουμπάρο.

Μπομπονιέρες.
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ΛΙΣΤΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ
Μόλις έχετε οριστικοποιήσει τη λίστα των καλεσμένων σας για το γάμο, χρησιμοποιήστε το παρακάτω έντυπο 
για να σημειώνετε τις πληροφορίες επικοινωνίας των καλεσμένων σας (όπως διεύθυνση, 
τηλέφωνο επικοινωνίας), όπως τι έχετε στείλει (save the date, γαμήλιο προσκλητήριο, ευχαριστήρια κάρτα), 
αλλά κι αν θα παραστούν ή όχι στο γάμο σας. Βγάλτε αρκετά αντίτυπα από το έγγραφο αυτό (θα σας χρειαστεί).

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση & Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Save the Date
Προσκλητήριο γάμου
Θα παραστεί στη δεξίωση
Ευχαριστήρια κάρτα
Πόσοι θα έρθουν

αριθμός καλεσμένων ανά σελ.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Για να είστε σίγουρες πως ο φωτογράφος έχει απαθανατίσει όλες τις σημαντικές στιγμές του γάμου σας,
δώστε του/της την παρακάτω λίστα με τις σπουδαιότερες στιγμές, αλλά και τα τιμώμενα πρόσωπα 
της γαμήλιας διοργάνωσης. Αναθέστε σε ένα φιλικό σας πρόσωπο να συνοδεύει το/τη φωτογράφο, 
ώστε να του παρέχει ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες που χρειάζεται.
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Νύφη.

Γαμπρός.

Νεόνυμφο ζεύγος.

Το νυφικό.

Γαμπρός και κουμπάρος/α.

Γαμπρός με τους φίλους.

Νύφη και κουμπάρος/α.

Νύφη με τις φίλες.

Νύφη με παρανύφους.

Παράνυφοι.

Νεόνυμφο ζεύγος, κουμπάρος/α, παράνυφοι, 
φίλοι.

Προετοιμασία νύφης και παρανύφων.

Προετοιμασία γαμπρού.

Μητέρα νύφης που βοηθά τη νύφη να 
ετοιμαστεί.

Φωτογράφηση ναού ή δημαρχείου.

Δίνοντας την ανθοδέσμη και το φιλί.

Χορός του Ησαΐα.

Καλεσμένοι που πετούν 
ρύζι και άνθη στο ζευγάρι.

Υπογραφές πιστοποιητικού γάμου.

Μπομπονιέρες.

Το ζευγάρι να φεύγει από την εκκλησία.

Νύφη με γονείς.

Γαμπρός με γονείς.

Νεόνυμφο ζεύγος με γονείς νύφης.

Νεόνυμφο ζεύγος με όλη την οικογένεια της νύφης.

Νεόνυμφο ζεύγος με γονείς γαμπρού.

Νεόνυμφο ζεύγος όλη την οικογένεια του γαμπρού.

Νεόνυμφο ζεύγος με τους γονείς και των δύο.

Νεόνυμφο ζεύγος με τις οικογένειες και των δύο.

Νεόνυμφο ζεύγος, κουμπάρος/α, παράνυμφοι, γονείς.

Γαμπρός προς την εκκλησία ή το δημαρχείο. 

Νύφη προς την εκκλησία ή το δημαρχείο.

Χώρος γαμήλιας δεξίωσης, 
με τους καλεσμένους να καταφθάνουν. 

Οι οικογένειες του ζεύγους να φθάνουν στο χώρο.

Η είσοδος του ζεύγους στο χώρο.

Τα παρανυφάκια ή οι παράνυφοι στο χώρο. 

Άλλοι τιμώμενοι καλεσμένοι που 
παρακολουθούν την εκδήλωση.

Κοπή της τούρτας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα...
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Φιλί στο χορό.

Πρόποση ζεύγους.

Ο πρώτος χορός του ζεύγους. 

Το ζευγάρι να έρχεται και να φεύγει 
από την εκκλησία.

Χορός κουμπάρων.

Χορός της νύφης.

Χώρος υποδοχής χωρίς καλεσμένους.

Τραπέζια με σερβίτσια και καρτέλες 
χωρίς τους καλεσμένους.

Γαμήλια τούρτα.

Νεόνυμφο ζεύγος να δέχεται και 
να ανταποδίδει ευχές.

Χορός του γαμπρού.

Χορός γονέων γαμπρού.

Χορός γονέων νύφης.

Χορός οικογένειας γαμπρού.

Χορός οικογένειας νύφης.

Χορός παρανύφων ή τα παρανυφάκια.

Ομαδικές φωτογραφίες ανά τραπέζι.

Καλεσμένοι να χορεύουν.

σημειώσεις
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ΠΛΑΝΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Συμπληρώστε τις μουσικές σας επιλογές και δώστε αντίτυπα στους υπεύθυνους μουσικής επένδυσης 
του γάμου σας, ορχήστρα ή deejay, για να γνωρίζουν τη σειρά των τραγουδιών. Είναι χρήσιμο να σημειώσετε 
και μία λίστα τραγουδιών, με αυτά τα κομμάτια που σε καμία περίπτωση δε θέλετε να ακούσετε. 
Συνεννοηθείτε με τον οικοδεσπότη της δεξίωσης για τις εκάστοτε αναγγελίες.

Υποδοχή στο χώρο.

Μουσική κατά την 
κοπή της τούρτας.

Πρώτος χορός του ζεύγους,
με το τραγούδι σας.

Χορός κουμπάρων μετά        
τον πρώτο χορό του ζεύγους.

Χορός του γαμπρού.
                επιλογή 1
                  επιλογή 2
                  επιλογή 3

Χορός της νύφης.
                επιλογή 1
                  επιλογή 2
                  επιλογή 3

Χορός γονέων γαμπρού.

Χορός γονέων νύφης.

Χορός οικογένειας γαμπρού.
                         επιλογή 1
                         επιλογή 2
                          επιλογή 3

Χορός οικογένειας νύφης.
                         επιλογή 1
                         επιλογή 2
                          επιλογή 3

Χορός από τα παρανυφάκια.

Άλλα αγαπημένα τραγούδια.

Τραγούδια που δεν πρέπει       
να παίξουν.

τραγούδι ερμηνεία ώρα
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ΠΛΑΝΟ ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ
Είναι ευκολότερο για εσάς να μιλήσετε με τον ανθοπώλη σας για τους ανθοστολισμούς και να μείνετε 
εντός του προϋπολογισμού σας για τα έξοδα των λουλουδιών, εάν ξεκινήσετε με μία ακριβή λίστα 
των συνόλων ανθέων που θα χρειαστείτε. Προτιμήστε λουλούδια εποχής (σύμφωνα με την ημερομηνία 
του γάμου σας) και ζητήστε από τον ίδιο να σας προτείνει συνδυασμούς, που θα ταιριάζουν με το γενικότερο ύφος.

Ανθοδέσμη νύφης.

Άνθη για τα μαλλιά 
της νύφης.

Ανθοδέσμη για 
τα παρανυφάκια.

Άνθη με ρύζι σε 
καλάθι παρανύφων.

Άνθη αυτοκινήτου.

Άνθη κατοικίας.

Άλλα.

Στήλες ανθών εκατέρωθεν 
του διαδρόμου.
(δηλαδή εσωτερικός και 
εξωτερικός στολισμός 
του κεντρικού διαδρόμου).

Είσοδος εκκλησίας.
 
Στολισμός 
των νυφικών λαμπάδων.

Άλλα.

Ανθοστολισμός 
κεντρικού τραπεζιού.

Άνθη ανά τραπέζι.

Ανθοστολισμός 
τούρτας και τραπεζιού.

Ανθοστολισμός μπουφέ.

Άλλα.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο πλάνο για την οργάνωση της λίστας των καλεσμένων σας σε συνάρτηση με 
τον τρόπο που θα καθίσουν στα τραπέζια την ώρα της δεξίωσης. Μοιραστείτε τη συμπληρωμένη λίστα 
με τον υπεύθυνο υποδοχής και υπεύθυνο κέτερινγκ. Συνδυάστε τη λίστα με την αρίθμηση και τα μεγέθη των τραπεζιών. 
Βγάλτε αρκετά αντίτυπα.

τραπέζι Νο.

τραπέζι Νο.

τραπέζι Νο.

τραπέζι Νο.

τραπέζι Νο.

τραπέζι Νο.

τραπέζι Νο.

τραπέζι Νο.



OΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΑΜΟΥ  από το  LOVETALE.GR    |    12

ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΦΩΝ
Χρησιμοποιήστε το παρακάτω έντυπο για να σημειώνετε τις πληροφορίες επικοινωνίας των ανθρώπων 
που θα σας βοηθήσουν στο γάμο σας. Έχετε όλες τις επαφές μαζί-θα σας βοηθήσει να κερδίσετε χρόνο 
και να μην ψάχνετε!

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Νυφικό #01

Νυφικό #02

Τελική Χρέωση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Μενού #01

Μενού #02

Τελική Χρέωση με ποτό

Οίκος Νυφικών

Αίθουσα Δεξίωσης - Κέτερινγκ

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Φωτογραφίες #01

Βιντεοσκόπηση #02

Τελική Χρέωση 

Φωτογράφος

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Σχέδιο #01

Σχέδιο #02

Τελική Χρέωση

Προσκλητήρια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα...
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Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Τούρτα #01

Τούρτα #02

Τελική Χρέωση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Συνδυασμός #01

Συνδυασμός #02

Τελική Χρέωση

Ζαχαροπλαστείο

Ανθοστολισμός

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Χτένισμα #01

Χτένισμα #02

Τελική Χρέωση

Κομμωτήριο

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ραντεβού

Μακιγιάζ #01

Μακιγιάζ #02

Τελική Χρέωση

Μακιγιέρ


