Τι θα χρειαστείτε για τον γάμο και την δεξίωση

(για έναν full concept γάμο όπως λέμε και στα ελληνικά)

- Χώρος τέλεσης του γάμου (εκκλησία ή Δημαρχείο)
- Απαιτούμενα δικαιολογητικά, χαρτιά
- Χώρος δεξίωσης
- Νυφικό φόρεμα και βραδινό φόρεμα δεξίωσης για την νύφη σε περίπτωση που δεν
παραμείνει με το νυφικό
- Κοστούμι γαμπρού
- Φορέματα και κοστουμάκια για τα παρανυφάκια (εάν χρησιμοποιήσετε)
- Προσκλητήρια : (1. Κυρίως, 2. για την δεξίωση περιλαμβάνοντας χάρτη, 3. λίστα
γάμου εάν υπάρχει)
-

Catering (εάν δεν διαθέτει ο χώρος ή εάν η δεξίωση γίνει σε άλλη επιλογή)
Τούρτα (εάν δεν διατίθεται από το catering ή από τον χώρο ή είναι δική σας επιλογή)

- Στολισμός χώρου τελετής, χώρου δεξίωσης, αυτοκινήτου μεταφοράς της νύφης,
σπιτιού της νύφης και χώρου όπου θα διανυκτερεύσει το ζεύγος μετά
- Ανθοδέσμη νύφης
- Μπουτονιέρες γαμπρού, γονέων και κουμπάρων
- Μουσική κάλυψη με dj ή ορχήστρα που διαθέτει ο χώρος δεξίωσης
- Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση (στους χώρους ετοιμασίας νύφης ή και γαμπρού,
στον χώρο τέλεσης του γάμου και στον χώρο δεξίωσης)
- Μπομπονιέρες
- Βέρες
- Στέφανα
- Λαμπάδες
- Αξεσουάρ νύφης (κουάφ, παπούτσια, κάλτσες ή καλσόν, γάντια και εσώρουχα)
- Αξεσουάρ γαμπρού (πουκάμισο, ζώνη, γραβάτα/παπιγιόν/γραβατόνι ή φουλάρι,
παπούτσια, κάλτσες, μανικετόκουμπα και εσώρουχα)
- Πρόσωπο/α που θα φροντίσουν για την συλλογή και μεταφορά των δώρων από τους
χώρους τελετής και δεξίωσης στο σπίτι
- Ειδικά εφέ για την δεξίωση/πυροτεχνήματα/πρόσθετος φωτισμός εάν χρειάζεται
- Αυτοκίνητο για την μεταφορά της νύφης
- Δώρο κουμπάρων
- Κομμώτρια/κομμωτής για την νύφη
- Makeup artist
- Μανικιούρ, πεντικιούρ
- Τέντες για την κάλυψη μέρους ή όλου του χώρου της δεξίωσης αν υπάρχει φόβος
κακοκαιρίας
- Καλαθάκια για το ρύζι
- Ρύζι
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- Ροδοπέταλα
- Ανάμα για την εκκλησία
- Δίσκος τοποθέτησης στεφάνων (με κουφέτα και ροδοπέταλα)
- Ποτήρι για το κρασί
- Τραπεζομάντηλα για την κάλυψη τραπεζιών δίσκου και τοποθέτησης μπομπονιέρων
- Βιβλίο ευχών
- Αριθμοί στα τραπέζια της δεξίωσης
- Αλφαβητική λίστα των προσκεκλημένων στην δεξίωση και λίστες στα τραπέζια με τα
ονόματα των παρακαθήμενων σε κάθε τραπέζι
- Οικονομικές τακτοποιήσεις
- Ευχαριστήρια σε αυτούς που ήρθαν και σε όσους προσέφεραν δώρο
Πρόσθετα: Διαχείριση, συντονισμός και τακτοποίηση των ατόμων που θα έρθουν από
αλλού.
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