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Χαιρετισμός Διοργανωτών
Με πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων κάθε κλάδου, με επισκέψεις 

σε διάσημες εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με συνεχή ενημέρωση πάνω στις 

ευρωπαϊκές τάσεις ως επί το πλείστον, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μία 

διαφορετική έκθεση για μελλόνυμφα ζευγάρια στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε η 

πόλη μας αποτελεί αφετηρία νέων τάσεων και καινοτόμων κατευθύνσεων στους 

περισσότερους  τομείς.  

Αυτή η έκθεση γίνεται στο κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, σε χώρο 

με ύφος,  στυλ και ιδιαίτερη αισθητική. Φιλοξενεί  επιχειρήσεις που έχουν και 

μπορούν να προτείνουν ξεχωριστές ιδέες και λύσεις σε ζευγάρια με άποψη.

Σεβαστήκαμε τον χώρο, κάναμε  artistic επεμβάσεις με σκηνογράφους, 

προσθέσαμε μοναδικό θέαμα και δημιουργήσαμε τελικά τις ιδανικές συνθήκες για 

επιχειρήσεις και ζευγάρια ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.

Ευχαριστούμε πολύ τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν, τους συνεργάτες 

μας και όλον τον κόσμο που από τις πρώτες δημοσιεύσεις  για την αναγγελία της 

έκθεσης  εκδήλωνε τέτοιον ενθουσιασμό που μας έδινε ώθηση για να κάνουμε το 

καλύτερο δυνατό.

Οι εποχές αλλάζουν, οι επιχειρήσεις αλλάζουν, το εκθεσιακό τοπίο αλλάζει.

Εμείς υποσχόμαστε, εκτιμώντας  την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, ότι την 

επόμενη χρονιά θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.

Για τη Wedding Fashion Thessaloniki,

Δημήτρης Συμεωνίδης
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Γενικές Πληροφορίες
Στο πιο όμορφο σημείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Γ΄ στο 

Λιμάνι, σε έναν χώρο που αποπνέει την αίσθηση της ποιότητας, του στυλ και του 

μοντέρνου, παρουσιάζεται η ωραιότερη Έκθεση για μελλόνυμφα ζευγάρια στη Β. 

Ελλάδα.

Με deluxe περίπτερα που ταιριάζουν απόλυτα με το περιβάλλον, με αφιερώματα, 

δώρα και εκπλήξεις!

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014  10:00 – 21:00

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014  10:00 – 21:00

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014   12:00 – 20:00

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Αποθήκη Γ΄,  Λιμάνι Θεσσαλονίκης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

GALA Οργάνωσις
Εκθέσεις – Εκδηλώσεις

Σταδίου 21, Πανόραμα, Τ: 2310 45 61 62, F: 2310 45 61 63

Email: organosis@gala.gr, www.gala.gr

Gamos-Portal.gr
Υπηρεσίες internet – Εκδόσεις – Διαφήμιση

Ιλίου 27, Ίλιον Αττικής 131 22, Τ: 210 263591, F: 210 2635971

e-mail: info@gamos-portal.gr, http://www.gamos-portal.gr
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Amaryllis Class Catering
Με αφετηρία τη γνώση της γεύσης, δημιουργήθηκε το «Amaryllis Class Catering»  με 
δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 2.500 ατόμων ημερησίως, με πανελλαδική εμβέλεια και 
ανταγωνιστικές τιμές. 
Η μέγιστη αξιοποίηση ενός μεγάλου δικτύου ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με 
την πρωτοποριακή πολιτική της «Amaryllis Class Catering» μετατρέπουν την εκδήλωσή 
σας σε μια αξέχαστη εμπειρία με μοναδική απήχηση εξασφαλίζοντας εικόνες αναλλοίωτες  
στο χρόνο. Ο άψογος εξοπλισμός, το έμπειρο προσωπικό, η υψηλή γνώση και τέχνη της 
γαστρονομίας, καθώς και η άρτια οργάνωση  δίνουν ένα ολοκληρωμένο  αποτέλεσμα.

Amaryllis Class Catering
Κων. Καραµανλή 151 & Μαρτίου, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 329.188-9, F. 2310 329.177
http://www.amaryllis-classcatering.gr, info@amarylis-catering.gr

Analysis Team
Η Analysis Team διαθέτοντας πολυετή πείρα στην διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, τα 
τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στον χώρο της ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων 
για γάμους. Εντυπωσιάστε με την επιλογή ενός από τα πολυτελή αυτοκίνητα της εταιρίας 
μας. WW Touareg*, Porsche cayenne*, Hummer H3, Mercedes Benz (cabriole, SUV και 
Limousine). Η εταιρία έχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και καλύπτει εκδηλώσεις σε 
όλη την Ελλάδα. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

*στο πακέτο περιλαμβάνονται: οδηγός, σαμπάνια νεονύμφων.

Analysis Team
Ανθέων 25 (Είσ.Περιφερ.Οδού) Επταπύργιο, τκ.56626, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310219135, φαξ: 2310245427, κιν: 6977 392854
info@analysisteam.gr, www.analysisteam.gr

ShootMeUp Creative Photography
Στιγμές. Ζωή. Κλικ!  Παγιδέψτε τον χρόνο. Αδράξτε την στιγμή. Η ομάδα του ShootMeUp 
υπόσχεται να το κάνει για εσάς. Με μοναδικό τρόπο.

ShootMeUp Creative Photography
Μητροπόλεως 78, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 275 002, κιν: 6976 885 752
www.shootmeup.com, info@shootmeup.com
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Avon
the company for women 
Γίνετε Αντιπρόσωπος Avon & εκμεταλλευθείτε τη μοναδική ευκαιρία κέρδους!

Η Avon ιδρύθηκε το 1886 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τον David 
McConnell. 
Σήμερα, 128 χρόνια μετά, η Avon είναι μία από τις μεγαλύτερες Εταιρίες απευθείας πώλησης 
στο χώρο της ομορφιάς με πάνω από 6,2 εκατομμύρια Αντιπροσώπους σε περισσότερες 
από 100 χώρες. 

Ακολουθώντας το όραμά της να είναι «Η Εταιρία για τις Γυναίκες», η Avon κατανοεί 
και ικανοποιεί τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας για καλλυντικά προϊόντα, άριστη 
εξυπηρέτηση και προσωπική ολοκλήρωση. Στηρίζει την ευζωία και την ευτυχία της, τόσο 
μέσα από την ευκαιρία κέρδους που προσφέρει, όσο και μέσα από τις Εκστρατείες Ενάντια 
στον Καρκίνο του Μαστού και Ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βία.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ!
Έχετε ελεύθερο χρόνο; Η ενασχόλησή σας απαιτεί συνεχές ωράριο;
Ήρθε η ώρα να λάμψετε με την AVON. 
Είτε έχετε μόλις μπει στην αγορά εργασίας, είτε απομακρύνεστε από αυτή τώρα που 
τα παιδιά σας μεγάλωσαν, είτε απλά θέλετε να γίνετε εσείς αφεντικό του εαυτού σας, η 
ενασχόλησή σας ως Αντιπρόσωπος Avon σας προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες. Ακόμα 
και αν δεν έχετε πουλήσει ποτέ πριν ένα προϊόν, μπορείτε να το κάνετε με την Avon. 
Ως παγκόσμιοι ηγέτες στα προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας και αντιγήρανσης, καθώς 
και στην αγορά των αρωμάτων και των καλλυντικών, μπορούμε να σας δείξουμε τον τρόπο 
που κάνει την πώληση εύκολη και ευχάριστη σαν ένα παιχνίδι. 
- Επιλέγετε εσείς το δικό σας ωράριο. 
- Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας με την Avon, χωρίς επένδυση. 
- Μπορείτε να προωθείτε τα προϊόντα Avon από το σπίτι σας, χωρίς κόπο, εύκολα και 
ευχάριστα. 
- Δε χρειάζεται να δημιουργήσετε στοκ προϊόντων. Αντίθετα, σας συνιστούμε να 
επικεντρώνεστε στα προϊόντα που πουλάτε στους πελάτες σας και να μιλάτε για την 
ευκαιρία της Avon με τους άλλους για γρήγορη επιτυχία. 
- Εκμεταλλευτείτε τις μεγάλες δυνατότητες κερδών και ανάπτυξης. Πουλήστε και 
μοιραστείτε την ευκαιρία της Avon με τα άτομα που προσεγγίζετε και καθοδηγήστε τα, 
ώστε να επιτύχετε υψηλότερα κέρδη.

Avon
the company for women
Υπεύθυνες επικοινωνίας:
Μαρία Μοσχονά, τηλ: 2310623509, κιν: 6995905858, mariamosxona@yahoo.gr
Τασούλα Μαρθακίδου-Μπαλτζή, κιν: 6938231122
www.avoncosmetics.gr

Arvanitis Sound & Lights
Η πιο ωραία βραδιά της ζωής σας πλησιάζει!  
Εσείς, το ταίρι σας, συγγενείς και φίλοι θα γιορτάσετε το γάμο σας! 
 Όλα πρέπει να είναι άψογα! 
Στολισμός, εδέσματα, ποτά πρέπει να είναι στην εντέλεια. 
Αλλά χωρίς καλή μουσική, το κέφι δεν πρόκειται να ξεκινήσει. 
Σας δίνουμε την λύση! 

ARVANITIS SOUND & LIGHTS 
Djs, Hχητικός εξοπλισμός, Φώτα και πολλά άλλα είναι στην διάθεσή σας για να ντύσετε 
την εκδήλωσή σας με μουσική αλλά και να δημιουργήσετε μία ζεστή ατμόσφαιρα με τον 
κατάλληλο φωτισμό.  Ελάτε κοντά μας, για να σχεδιάσουμε την γαμήλια δεξίωσή σας. 

Διαθέτουμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής αισθητικής που θα ανταποκριθεί 
και στα πιο απαιτητικά γούστα.  Όι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να 
σχεδιάσετε την μουσική θεματολογία της βραδιάς ( είσοδος, τούρτα, πρώτος χορός) αλλά 
και να επιλέξετε το είδος της μουσικής που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας. 

Να ζήσετε! 

Arvanitis Sound & Lights
Δημ. Δούναρη 21, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310323183, 
Email: info@soundandlights.gr, Website: www.soundlights.gr

Art Fireworks
Η ART FIREWORKS είναι μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον τομέα των πυροτεχνημάτων, 
με εξειδίκευση στην οργάνωση και διεκπεραίωση οποιασδήποτε εκδήλωσης, (γάμοι, 
αρραβώνες, βάπτιση, εγκαίνια, gala, party κ.τ.λ. ) έχοντας ήδη υποστηρίξει με τα προϊόντα 
της πληθώρα διαφορετικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, με πολύ 
μεγάλη επιτυχία.
Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, με τις 
υψηλότερες προδιαγραφές. 
Με το υπεύθυνο, έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας έχουμε επιτύχει την 
απόλυτη επιτυχία σε κάθε εκδήλωση που αναλαμβάνουμε. Επιμένουμε ιδιαίτερα στους 
κανόνες ασφαλείας (τεχνικών, πελατών και παρευρισκομένων), στην υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών μας προσφέροντας πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. 

Art Fireworks
Λεωφόρος Ιωνίας 163, 71306 Ηράκλειο Κρήτης
τηλ: 2810-326222, Φαξ: 2810-326821, κιν: 6977-085707, 6977441556 
e-mail: info@artfireworks.gr, website: www.artfireworks.gr
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Boboniera Wine
Αγαπητό μας ζευγάρι,
Έχοντας σαν γνώμονα την ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή του γάμου σας και πιστεύοντας 
στο κάτι προσωπικό και μοναδικό έχουμε να σας προτείνουμε την μπομπονιέρα - 
κρασάκι.
Πραγματοποιώντας μαζί σας την δική σας ιδέα ετικέτας και στολισμού, καταλήγουμε σε 
μπομπονιέρες μέσα από μεγάλη γκάμα πρώτων υλών, που πιστέψτε μας οι καλεσμένοι 
σας θα εντυπωσιαστούν και θα θυμούνται το γάμο σας. Μη ξεχνάμε ότι πάνω στην ετικέτα 
γράφονται τα ονόματά σας, όπως και η ημερομηνία του γάμου σας. Επιπλέον, εντυπωσιάστε 
επιλέγοντας το κρασάκι ως πρόσκληση ακόμα και ως ευχαριστήριο στο τραπέζι του 
γάμου.
Προτείνουμε για τη βάπτιση των μικρών μας φίλων κρασάκι ή χυμό ρόδι - σταφύλι, όπου 
μπορείτε να επιλέξετε την ετικέτα με το ονοματάκι του παιδιού σας και την ημερομηνία της 
βάπτισης με πολλά νέα σχέδια προσαρμοσμένο στο δικό σας θέμα βάπτισης (π.χ. πειρατής, 
νεράιδα, στρουμφάκια κτλ.)
Περιμένουμε να πραγματοποιήσουμε τις ιδέες σας στα καταστήματά μας στη Θεσσαλονίκη 
ή στην Αθήνα, ακόμα και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.bobonierawine.gr
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!
Υ.Γ: Γνωρίζοντας πόσο πολυέξοδος είναι ένας γάμος ή μια βάπτιση έχουμε διαμορφώσει 
τις τιμές μας σε προσιτά επίπεδα (πχ. μπομπονιέρα κρασάκι λευκό ή κόκκινο 0,80€ με την 
ετικέτα σας)
Σε μας θα βρείτε επίσης νέα σχέδια και σε προσκλητήρια.
Σας ευχόμαστε η ώρα η καλή!

Με εκτίμηση
Θεόδωρος Τσαμτσακίρης

Boboniera Wine
Σουρωτή Θεσσαλονίκη, τηλ: 2396024593
Λεωφ. Βουλιαγμένης 90, τηλ: 2118002059
www.bobonierawine.gr,  info@bobonierawine.gr

Club Cheval
Το Club Cheval, είναι ένα κτήμα 18 στρεμμάτων, στη Ν.Ραιδεστό, μόλις 20 λεπτά από τη 
Θεσσαλονίκη. Στο χώρο του κτήματος στεγάζεται και το Ι.Κ.Ε.Μ (Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας). 
Πρόκειται για έναν καινούργιο πολυχώρο που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει όλων των 
ειδών τις εκδηλώσεις, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου, από επίσημους αγώνες ιππασίας, 
μέχρι το γάμο ή τη βάφτιση που πάντα ονειρευόσασταν. Το Club Cheval είναι ένας χώρος 
ιδανικός για να φιλοξενήσει κοσμικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όλο το χρόνο. Εκτός 
από τον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό του χώρο, διαθέτει εσωτερική σάλα 300 τμ, η 
διαρρύθμιση της οποίας, επιτρέπει τη διάταξη που επιθυμείτε, ανάλογα με τη θεματική της 
κάθε εκδήλωσης. Ο εξωτερικά διαμορφωμένος περιβάλλων χώρος των 1.300 τμ., χωρίζεται 
σε μια υπερυψωμένη βεράντα των 200 τμ., και σε μια έκταση 1.100τμ., που διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις ανάγκες σας και την εκδήλωση που επιθυμείτε να διοργανώσετε.

Club Cheval
Νέα Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη, τηλ: 6988130813
info@clubcheval.gr, www.clubcheval.gr

George Kakanis
Φως, Σκιά, Στιγμές, Προσωπικότητες, Ζευγάρι, Άγγιγμα, Συγκίνηση, Τρέλα,
Ματιά, Φαντασία, Δημιουργία, Πρωτοτυπία, Εικόνα..........Γιώργος Κακάνης.

George Kakanis
Καραολή Δημητρίου 72, Εύοσμος
2310712921, 6944677653
www.facebook.com/g.kakanisphotography, g.kakanisphotography@yahoo.gr

Gatta
H σειρά νυφικών καλσόν Wedding by Gatta διατίθεται από το atelier Konstantinos 
Tsigaros.

Atelier Konstantinos Tsigaros
37 Mitropoleos str.
54623 Thessaloniki
Tel: +30 2310286763
Mob. : +30 6992266753
www.konstantinostsigaros.gr

www.gamos-portal.gr
Ο Γάμος σας στα δάχτυλα σας!
 Μπορεί για πολλούς ο γάμος να είναι μια κοινωνική, θρησκευτική και νομική σύζευξη δύο 
ατόμων, διαφορετικού ή σε ορισμένες χώρες κατά τα τελευταία χρόνια και ίδιου φύλου, για 
εμάς όμως είναι κάτι περισσότερο. Είναι ποιότητα, λάμψη, μαγεία και όνειρο.
Μέσα από τις σελίδες του Gamos Portal έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε τον γάμο, 
σας με κορυφαίες επιλογές. Επιλεγμένοι συνεργάτες εντοπίζουν για εσάς οτιδήποτε έχει 
σχέση με τον γάμο, όπως νυφικά, αίθουσες δεξιώσεων, κτήματα, φωτογράφους κλπ.
Ο γάμος σας αξίζει το καλύτερο και η ομάδα μας κοπιάζει καθημερινά ώστε να μπορέσει να 
σας παρουσιάσει τους καλύτερους στο είδος τους, που θα κάνουν την δική σας ξεχωριστή 
μέρα αξέχαστη σε όλους.

www.gamos-portal.gr
Ιλίου 27, Ίλιον Αττικής, ΤΚ 131 22, Τηλ: 210 2635911, F: 210 2635971, 
info@gamos-portal.gr 
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Jiouli SA
H Jiouli SA είναι μια εταιρεία πρωτοπόρος στην σχεδίαση και ραφή νυφικών & βαπτιστικών 
φορεμάτων και αξεσουάρ. 
 Με πορεία 40 ετών οι δημιουργίες του οίκου χαρακτηρίζονται από το πρωτοποριακό 
design, την εξαιρετική ποιότητα ραφής και τα πολύτιμα υλικά που χρησιμοποιεί, απόρροια 
των αξιών της, άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρίες 
παγκοσμίως η οποία απαντάται στο Wedding Registry της Swarovski! 
 Τώρα μπορείτε να ανακαλύψετε το νυφικό φόρεμα των ονείρων σας μέσα από την 
παραμυθένια collection μας ή να το δημιουργήσουμε στα μέτρα σας ακόμα και σε τιμή 
ενοικίου με την εγγύηση ποιότητας που πρεσβεύουν τα 40 χρόνια εμπειρίας μας.

Jiouli SA
Βι.Πε Ν. Ρυσίου, Τ.Θ. 60 704, 57 001 Ν.Ρύσιο
τηλ: 23920 73001-2-3, Φαξ: 23920 73004
info@jiouli.com, www.jiouli.com
https://www.facebook.com/pages/Jiouli-Wedding-Couture/49106124532

Κτήμα Μυρωνίδη 
Σε μια προνομιακή τοποθεσία 7,5 στρεμμάτων στην περιοχή Αεροδρομίου δημιουργήθηκε 
το Κτήμα Μυρωνίδη. Διαθέτει εξωτερικό χώρο 1.000 ατόμων ανάμεσα σε καταπράσινα 
δέντρα με ειδυλλιακή λίμνη στο μαγευτικό κήπο. Η κλειστή αίθουσα 500 ατόμων με θέα 
στον εξωτερικό χώρο λειτουργεί όλο το χρόνο και εγγυάται τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων 
τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Το άνετο παρκινγκ φιλοξενεί 250 και πλέον αυτοκίνητα των προσκεκλημένων σας. Το 
Κτήμα Μυρωνίδη είναι ένας ολοκαίνουργιος χώρος που έχει μελετηθεί σχολαστικά για να 
συνδυάζει την λειτουργικότητα με την υψηλή αισθητική για μια απολαυστική εκδήλωση 
για εσάς και τους καλεσμένους σας.

Κτήμα Μυρωνίδη 
Περιοχή Αεροδρομίου, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 329188, 6988 613204,  
email: info@ktimamyronidi.gr , www.ktimamyronidis.gr

Επιλεκτική Στέψη 
Στον χώρο μας μέσα σε ένα ζεστό και εντυπωσιακό περιβάλλον δημιουργήθηκε και 
λειτουργεί εμπορικό κατάστημα όπου θα βρείτε όλα όσα αφορούν την διεξαγωγή του 
γάμου σας, είτε για τη συνολική είτε για την επιμέρους διοργάνωσή του. Το ειδικευμένο 
προσωπικό, σας παρουσιάζει υπηρεσίες και προτάσεις που μπορούν να καλύψουν μέχρι την 
παραμικρή λεπτομέρεια του γάμου σας, νυφικά, προσκλητήρια, μπομπονιέρες, στέφανα, 
κουάφ, κοσμήματα, λαμπάδες, βέρες, βιβλίο ευχών, ανθοστολισμό, μακιγιάζ, φωτογραφική 
κάλυψη,  τούρτα,  ενοικίαση αυτοκινήτου, γαμήλιο ταξίδι  και πολλές εκπλήξεις....

Επιλεκτική Στέψη
Κων. Καραµανλή 151 & Μαρτίου, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 329.188-9, F. 2310 329.177
www.epilektikidiaskedasi.gr, email. epilekti@otenet.gr
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ΝΥΦΙΚΟ  &  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ολοκληρωμένες προτάσεις προϊόντων 
και υπηρεσιών 
Σχεδιασμού - οργάνωσης  & παραγωγής
γαμήλιων και κοινωνικών εκδηλώσεων.
Μητροπόλεως 37  54623 Θεσσαλονίκη
2310 286763
E-shop : www.konstantinostsigaros.gr

Κ-Wedding
Στον γάμο  πρέπει να είναι όλα τέλεια.  Απαλλαγείτε από το άγχος και την πίεση της 
προετοιμασίας για να απολαύσετε την πιο σημαντική ημέρα της ζωής σας. Μαζί θα 
σχεδιάσουμε την πιο όμορφη προσωπική  στιγμή σας όπως την ονειρεύεστε. Η εταιρεία 
K-Wedding με όλους τους συνεργάτες της, αναλαμβάνει να οργανώσει τον γάμο σας όπως 
τον είχατε φανταστεί.
Στο πρόσωπο της Kalliopis Bibis θα βρείτε μια φινετσάτη Ελληνοιταλίδα wedding Planner 
που παντρεύει της σύγχρονες τάσεις του γάμου μαζί με ολοκληρωμένες στυλιστικές 
προτάσεις.
 Αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα οργανώσεις γάμων.
Αναλυτικά αναλαμβάνουμε να βρούμε για εσάς…
•	 Την	εκκλησία	
•	 Τον	χώρο	όπου	θα	φιλοξενηθεί	η	δεξίωση	
•	 Τα	προσκλητήρια	
•	 Τις	μπομπονιέρες	
•	Hair	stylist	
•	Make	up	Artist	
•	 Τον	στολισμό	της	εκκλησίας	και	τις	λαμπάδες	
•	D.j	
•	 Catering	
•	 Luxury	car	
•	 Photografer	
•	 Tο	atelier	k-wedding	σχεδιάζει	μοναδικές		δημιουργίες	νυφικών	για	μοναδικές	νύφες.	
•	 Η	Κalliopi	Bibis	διατηρεί	γραφείο	στο	Milano	&	στην	Θεσσαλονίκη	επι	 της	οδού	Λώρη	

Μαργαρίτη 13 τ.κ 54622 2ο όροφο. 
•	 Έχει	 τελειώσει	 τη	 σχολή	Wedding	 Planner	 του	 Μιλάνου	 με	 τον	 μεγαλύτερο	Wedding	

Planer της Ευρώπης Enzo Miccio

K-Wedding
Λώρη Μαργαρίτη 13, 2ος όροφος, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ: 6906449658  
kalliopi.wedding@hotmail.com 
www.gamos-portal.gr/thessaloniki/nyfika/k-wedding#.UuoCq7SFOqQ

Konstantinos Tsigaros         
ΝΥΦΙΚΟ  &  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΑΜΟΥ
Wedding Concept Store
Concept & design - 
Event planning & production
Venue selection - 
budget & destination management
management on food & bar catering
37 Mitropoleos str. GR 54623 Thessaloniki
Tel +30 2310286763
shop on line : www.konstantinostsigaros.gr
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Makedonia Palace 
ΓΑΜΟΣ
Γάμος. Από τις πιο σημαντικές μέρες για κάθε ζευγάρι, και αφετηρία μιας νέας, κοινής 
ζωής. 
Χαμόγελα, δυνατά συναισθήματα, ευχές και όνειρα, σε φόντο λευκό.
Το Makedonia Palace, με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και catering που μπορεί να σας 
προσφέρει, 
θα πλαισιώσει με την ιδανική ποιότητα και ατμόσφαιρα τη δική σας γαμήλια δεξίωση!

Makedonia Palace 
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 54640 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310897197, 
www.makedoniapalace.com

Makiou make up studio
Σ’ ένα μοντέρνο χώρο, που θυμίζει πολυτελές καμαρίνι, η Ειρήνη Μάκιου σας περιμένει να 
σας χαρίσει το πιο όμορφο, εντυπωσιακό, αλλά πάντα φυσικό μακιγιάζ.
Κάθε νύφη είναι ξεχωριστή και έτσι αντιμετωπίζεται. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που 
χρησιμοποιεί, προσφέρουν αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας, που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του φωτογραφικού φακού και της κάμερας.
Το ταλέντο της, η πολυετή εμπειρία της και οι κορυφαίες συνεργασίες της αποτελούν την 
εγγύηση για ένα άψογο αποτέλεσμα.

Makiou make up studio
Μητροπόλεως 73, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310283718, κιν: 6977846946
www.eirinimakiou.com, eirinimakiou@gmail.com

Merry Weddings
We plan your dreams 

Η Merry Weddings αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει το κάθε όνειρο σας για την τόσο 
ξεχωριστή ημέρα του γάμου σας. Οργανώνει όλες τις απαραίτητες ενεργειες για εσάς αλλά 
και εκπληρώνει τις πιο απαιτητικές σας επιθυμίες, διοργάνωση ενός θεματικού γάμου ή 
διοργάνωση του γάμου σας σε όποιο μέρος της Ελλάδας θέλετε. Σκοπός μας είναι η δική σας 
ικανοποίηση, αλλα και η ευχαρίστηση των καλεσμένων σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε 
είναι ονειρευτείτε τον γάμο των ονείρων σας και εμείς θα τον κάνουμε πραγματικότητα. 
Ακούσετε και δείτε τις προτάσεις μας, διαλέξετε από την μεγάλη ποικιλία των υπηρεσιών 
και των προϊόντων μας και αφήστε μας να κάνουμε το καλύτερο για σας ανάλογα με την 
προσωπικότητα και το γούστο σας. «Η ώρα η καλή».

Merry Weddings
Πρασακάκη 1, 54623 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2313 020966 , κιν: 6936183528 
info@merryweddings.gr, www.merryweddings.gr
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Όμιλος  MOUZENIDIS GROUP
MOUZENIDIS GROUP — μεγάλος ελληνικός όμιλος των επιχειρήσεων, ο οποίος ιδρύθηκε 
το 1995 από τον Μπόρις Μουζενίδη. Ο όμιλος συμπεριλαμβάνει τις εξής θυγατρικές 
εταιρίες: 

Mouzenidis Travel – ταξιδιωτικός πράκτορας με τη δική του εταιρεία μεταφορών και ένα 
δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών (76 γραφείων σε 59 διαφορετικές πόλεις του εξωτερικού, 
σε 9 διαφορετικά κράτη (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Καζακστάν, Βουλγαρία, 
Σερβία, Λετονία, Ρωμανία) όλα υπό το brand name Mouzenidis Travel, και 11 γραφεία σε 
όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα , Χαλκιδική, Πιερία, Καστοριά, Πελοπόννησο, Κρήτη,  
Κέρκυρα, Ρόδος, Θάσος, Ζάκυνθος).

Ellinair – αεροπορική εταιρεία

BoMo Club – εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων

Potidea Рalace BoMo Club 4*+  – τo σύγχρονο μοντέρνο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική

Solun – το ορθόδοξο προσκυνηματικό κέντρο

Active MICE – η εταιρεία που επικεντρώνεται στην οργάνωση γάμων, εξυπηρέτηση 
συνεδρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων και επιχειρηματικό τουρισμό στην Ελλάδα 

Mouzenidis Intour – εταιρεία εισερχόμενου τουρισμού στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης 

Alfa-Mega – εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Greekfurs – διαδικτυακή πύλη που προωθεί όλη τη περιοχή της Καστοριάς και των 
εργαστηρίων της

CSR Service – εταιρεία, που αναλαμβάνει τις εμπορευματικές μεταφορές σε όλους τους 
προορισμούς ανά τον κόσμο 

Grekodom Development – εταιρεία real estate και διαχείρισης ακινήτων 

Grekomed – εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού και την 
προώθηση αυτού στο εξωτερικό

Grekomania – διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης (informational  portal)

Perseas Security – ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

Mouzenidis Wine – εταιρεία παραγωγής κρασιού

Mouzenidis Olive Oil – εταιρεία παραγωγής ελαιόλαδου. 

Το δύσκολο έργο όλων των τμημάτων της εταιρείας υποστηρίζεται από τα τμήματα 
υψηλής πληροφοριακής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη και τη Μόσχα.

Η κύρια δραστηριότητα του MOUZENIDIS GROUP είναι επικεντρωμένη σε μερικές 
βασικές κατευθύνσεις επιχειρηματικότητας:  ανάπτυξη της τουριστικής κατεύθυνσης, 
αερομεταφορές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οργάνωση γάμων, προσκυνηματικός 
τουρισμός, εκπαίδευση στην Ελλάδα, ιατρικός και  εταιρικός τουρισμός, αγοραπωλησία 
και κατασκευή ακινήτων, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, παραγωγή και πώληση κρασιού, 
ελαιολάδου,   εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κ.λπ.

Όμιλος  MOUZENIDIS GROUP
Καρατάσου 7, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη, τηλ:2310591550  
www.mouzenidis.com 

My Moment 
Το My Moment είναι ένα καινοτόμο project για τα δεδομένα της Βορείου Ελλάδας.
Δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν 4 χρόνια με σκοπό να καλύψει το κενό της αγοράς, 
στο σημαντικό κομμάτι της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων - μελλόνυμφων ζευγαριών, 
σχετικά με την οργάνωση του γάμου τους (και βάπτισης πλέον) - με την παρουσίαση 
επαγγελματιών και  επιχειρήσεων σε μια ολοκληρωμένη και λειτουργικά συγκροτημένη 
έκδοση .
Έτσι γεννήθηκε ένας πολυτελής και υψηλής αισθητικής οδηγός ενημέρωσης, ο οποίος 
κυκλοφορεί 2 φορές το χρόνο , με δωρεάν διανομή των 10.000 αντιτύπων του ανά 
εξάμηνο σε 1200 κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης : ξενοδοχεία πέντε αστέρων, ιατρεία 
(γυναικολόγων , δερματολόγων , πλαστικών ) κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής , café bar 
και επιπλέον σε 1200 επιλεγμένα σημεία στην υπόλοιπη  Βόρειο Ελλάδα.
Από τον Μάιο του 2012 και παράλληλα με την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης του 
περιοδικού, ξεκινάει τη λειτουργία της και η ηλεκτρονική σελίδα του My Moment , με 
σκοπό να εξασφαλίσει την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων στην πιο λειτουργική 
διαδικτυακή πύλη με εύκολη, ξεκούραστη, πρωτοποριακή και ευχάριστη πρόσβαση στα 
προϊόντα και στα περιεχόμενα των επιχειρήσεων.

My Moment
www.mymoment.gr

Party Photobooth
Το Party Photobooth, η  πιο σύγχρονη και διασκεδαστική υπηρεσία γάμου, αποτελεί 
την σίγουρη επιλογή για την επιτυχία του γαμήλιου πάρτι σας.  Μπείτε στον κόσμο του 
Party Photobooth και ζήστε αυτή την μοναδική εμπειρία μαζί με τους καλεσμένους σας!  
Αυθόρμητες πόζες, αληθινά χαμόγελα και άφθονη τρέλα είναι τα μόνα που χρειάζεστε. 
Εσείς και η παρέα σας σε στιγμές έμπνευσης, σε 4 φωτογραφικά καρέ που συνθέτουν μία 
τελική φωτογραφία. Σε 30 δευτερόλεπτα την έχετε στα χέρια σας!  Tο Party Photobooth 
αγαπά τα Social Media και σας δίνει τη δυνατότητα άμεσου uploading και sharing στο 
διαδίκτυο.
Η μαγεία του Party Photobooth σας παρασύρει να ζήσετε συγκλονιστικές στιγμές με ένα 
μόνο κλικ!
Happy people - Perfect parties !!!

Party Photobooth
•	Site:	www.partyphotobooth.gr
•	Mail:	info@partyphotobooth.gr
•	Mob:	6937070416

Petit Four
«Petit Four» είναι η γαλλική λέξη για τα γλυκίσματα μπουκίτσες και μικρά αρτοσκευάσματα 
με λιτή διακόσμηση. 
Με ένα όνομα που περιγράφει εύστοχα τα προϊόντα μας, το κατάστημά μας προσφέρει 
μια μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα σοκολατάκια, νόστιμα κέικ, τάρτες, μπισκότα και 
γλυκίσματα, καθώς επίσης και τούρτες!

Petit Four
Καρόλου Ντηλ 32, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310277199, www: petit-four-patisserie.blogspot.gr, https://www.facebook.
com/groups/327979223914769/?fref=ts
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Music Sp eventscenarios
Γαμήλιες δεξιώσεις, Βαφτίσεις, Πάρτι, Εταιρικές εκδηλώσεις, Εγκαίνια, Fashion shows, 
Συνέδρια.

Εμπιστευτείτε στην Music Sp την μουσική επιμέλεια της εκδήλωσής σας. Σε συνεργασία 
μαζί σας και πιστοί στην αρχή «η κάθε εκδήλωση είναι ξεχωριστή», εγγυόμαστε για την 
μουσική επιτυχία αυτής!
Επαγγελματίες DJs, Ορχήστρες (παραδοσιακές και λαϊκές), Jazz Band, Άρπα, Σαξόφωνο, 
Σύνολα κλασικής μουσικής, Επαγγελματικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, κορυφαίας 
ποιότητας και επώνυμων εταιριών.
Ρομποτικές κεφαλές (Spot & Led with Color changers), Αρχιτεκτονικός φωτισμός, Εφέ 
φωτισμού, Προβολείς γενικού φωτισμού.
Η Music Sp σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας, για να αποκτήσει η 
εκδήλωσή σας το ύφος και τον χαρακτήρα που επιθυμείτε.
Πυροτεχήματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (επίγεια & ουρανού), Party shooters 
(κανονάκια κομφετί), Πτυσσόμενη πίστα χορού, Πτυσσόμενες τέντες ποικίλων διαστάσεων, 
Stage, Projectors, Plasma wall, Μηχανές καπνού, Μπάλες καθρέπτου (disco ball), 
Επαγγελματίες χορευτές, Κλόουν και Ταχυδακτυλουργοί.

Music Sp eventscenarios
Λυσανδρου 6, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 850144
info@music-sp.com, www.music-sp.com

Reperage
Η φωτογραφία είναι η όψη ενός μεγάλου μυστηρίου. Όσο περισσότερα βλέπουμε τόσο 
λιγότερα ξέρουμε.. Ευχαριστώ όλα τα ζευγάρια  που με τίμησαν με την επιλογή τους όπως 
τους ευχαριστώ  και για τα καλά τους σχόλια!!
Kώστας Παπαδόπουλος

«...Χάρη σε σένα  ο γάμος μας αποτέλεσε μια μαγευτική εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη! Σε 
ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας»
 Γιώργος -Μαρία 22 Ιουλίου 2013

«...Το διασκεδάσαμε με την ψυχή μας !Δεν χορταίνουμε να κοιτάμε τις φωτογραφίες ξανά κ 
ξανά!... « 
Κώστας - Ελένη Σεπτέμβριος 2013

«....Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι είχες τον μαγικό τρόπο να βρίσκεσαι παντού χωρίς 
να γίνεσαι αντιληπτός!... « 
Πέτρος- Μαρία Ιούνιος 2013

«...Μαγικές, ταξιδιάρικες εικόνες!!!. Εννοείται ότι θα σου εμπιστευτούμε και την βάπτιση του 
παιδιού  μας!!!!!»
Νίκος- Στέλλα Οκτώβριος 2013

Reperage
Θεσσαλονίκη – Μιλάνο – Λονδίνο
Τηλ: 6975771173, 6906251569
info@reperage.gr, www.reperage.gr
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Samiotakis Catering
H Samiotakis Catering αποτελεί την πιο αναπτυσσόμενη εταιρεία υπηρεσιών catering 
στη βόρεια Ελλάδα, έχοντας υποστηρίξει αναρίθμητες κοινωνικές και επαγγελματικές 
εκδηλώσεις. Πιστοποιημένη με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής 
των τροφίμων, παρασκευάζει τα γεύματά της με ποιοτικά, αγνά προϊόντα από επιλεγμένους 
παραγωγούς. Στοχεύοντας στην ικανοποίηση, τόσο τη δική σας όσο και των καλεσμένων 
σας, προσφέρουμε μια σειρά ανατρεπτικών menous που συνδιάζουν γεύση και χρώμα, 
πλαισιώνοντάς τα με υπέροχα κρασιά από έλληνες αμπελουργούς. 
Καθώς η επιτυχία της εκδήλωσής σας επηρεάζεται σημαντικά και από το χώρο που τη 
φιλοξενεί, η Samiotakis Catering επένδυσε στην παλιά ιστορική Νεράϊδα δημιουργώντας 
το κτήμα Panselinos. Περιβάλλον καταπράσινο, μυρωδιές φύσης και ατμοσφαιρικός 
φωτισμός χαρακτηρίζουν την πιο hot, την πιο φρέσκια πρόταση του φετινού καλοκαιριού!
Το ξενοδοχείο Phillipion και η παράδοση και αρχοντιά που αποπνέει αποτελεί επίσης μια 
αξιόλογη πρόταση φιλοξενίας του γάμου ή της βάπτισης που σχεδιάζετε. Μέσα στο δάσος 
του Σέιχ Σου, πνιγμένο στο πράσινο και αποκομμένο από τη βοή της πόλης, αποτελεί τον 
all time classic χώρο τέλεσης εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών.
Τέλος, το Cafe & Bistro Telloglio  που φιλοξενείται στους χώρους του Τελλόγλειου Ιδρύματος 
Τεχνών, με την καθοδήγηση και τη σφραγίδα ποιότητας της Samiotakis Catering, αποτελεί 
για εσάς τον πιο εναλλακτικό χώρο τέλεσης μικρής έκτασης εκδηλώσεων, αρραβώνων ή 
γευμάτων αποφοίτησης. Εδώ, η Τέχνη του θεάτρου και των θεαμάτων συναντά την Τέχνη 
της γαστρονομίας και της απόλαυσης, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για να σας 
φιλοξενήσουν στο διάλειμμά σας, στην επαγγελματική σας συνάντηση, στο business 
launch, σε εκδηλώσεις λόγου και παρουσιάσεις όπου η ιστορία και το μέλλον, η Τέχνη και η 
μαγεία, συνυπάρχουν για εσάς, μαζί σε ένα χώρο.
Η Samiotakis Catering, με σεβασμό στις απαιτήσεις σας αλλά και στη μοναδικότητα των 
στιγμών που ονειρεύεστε, διαθέτει την εμπειρία και τον ενθουσιασμό που απαιτούνται 
προκειμένου να σας απαλλάξει από το άγχος της ευχαρίστησης των καλεσμένων σας. 
Αφεθείτε στα χέρια μας, χαλαρώστε και ασχοληθείτε με ό,τι άλλο αφορά τον γάμο σας… 
εκτός από το φαγητό! 
Θα μας βρείτε στο 2394071230, στο 6948257565 και στο 6945103461. 
Εναλλακτικά επικοινωνήστε στο info@samiotakis.gr και βρείτε επιπλέον πληροφορίες στο 
www.samiotakis.gr
Με εκτίμηση,
Βασίλειος Σαμιωτάκης
Γενικός Διευθυντής

Samiotakis Catering
Λαγυνά - Θεσσαλονίκη, τκ.54500, τηλ: 2394071230, 
info@samiotakis.gr, www.samiotakis.gr

Selections Kostinou
Το Selections Kostinou φέροντας εμπειρία είκοσι ετών στο χώρο του κοσμήματος 
συμμετέχει στην έκθεση Wedding Fashion με στόχο να προσφέρει λαμπερά μονόπετρα, 
μοναδικές βέρες και ιδιαίτερα στέφανα μαζί με μια μεγάλη συλλογή από κοσμήματα που 
θα συνοδέψουν τη νύφη με λάμψη στο παραμυθένιο ταξίδι του γάμου της…

Selections Kostinou
Μητροπόλεως 25, 54624, Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310 244 323, κιν : 6936 074 176, email : selectio@otenet.gr, 
https://www.facebook.com/selectionstheatelier?fref=ts
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…My Wedding   IDea
Ποιό είναι το concept του δικού σου γάμου;
Πόση θεατρικότητα ή απλότητα απαίτεις στη μεγάλη σου στιγμή;
Ποιά είναι η ιστορία που θα αφηγείται η αγαπημένη σου φωτογραφία γάμου;
Βλέπετε, η φωτογραφία του γάμου είναι το δακτυλικό του αποτύπωμα.
Οφείλει να είναι διαφορετική για κάθε γάμο, να ορίζει την ταυτότητά του και να 
αναγνωρίζεται ως μοναδική.
Επειδή λοιπόν, όλα τα παραπάνω είναι πολλά και σημαντικά για να τα ρισκάρεις, 
χαλάρωσε!
Ονειρεύσου τον τέλειο γάμο, ζήσε τον και άφησε το ...My Wedding IDea, να αναλάβει την 
αποτύπωσή του!
Με την εικαστική επμέλεια του Studio Κatsareas και με την τεράστια εμπειρία του σε 
καλλιτεχνικό, fashion
 και διαφημιστικό επίπεδο, με ένα οσκαρικό επιτελείο ανθρώπων, ιδεών, μηχανημάτων, 
το  ...My Wedding IDea προσφέρει πακέτα γάμων, 
από luxury εκδόσεις μέχρι less is more προτάσεις, ευέλικτες τιμές, 
... η νίκη του Καλού απέναντι στο Ακριβό! 
Όποιο κι’αν  είναι το στιλ σου, παρακολούθησε πώς η κίνηση σαρώνει τη στιγμή σε ένα και 
μόνο frame, 
πώς η λάμψη σβήνει κάθε σου άγχος, πώς από νεόνυμφοι μεταμορφώνεστε σε μοντέλα 
celebrity φωτογράφισης,
 πώς τελικά, το μυστικό σε αυτόν το γάμο, ήταν ότι είχε ταυτότητα και ήταν η δική σου!

…My Wedding   IDea
N.Πλαστήρα 1, Θεσσαλονίκη  Τ.2310 323 344
www. Studiokatsarea.gr, e. studiokgr@gmail.com 
f. StudioKatsarea feat. The Team

Studio Memories        
Φωτογράφος με εμπνεύσεις
Μια εικόνα χίλιες λέξεις… Αυτό αντικατοπτρίζει απόλυτα το έργο που παρουσιάζει τα 
τελευταία 20 χρόνια στο χώρο της φωτογραφίας και της ψηφιακής λήψης  ο Φώτης 
Φωτιάδης. Είναι ο άνθρωπος που αναζητούν όλοι όταν θέλουν να απαθανατίσουν, με 
ξεχωριστή αισθητική, κάθε στιγμή του γάμου.
“Memories”. Με αυτήν την επωνυμία ο κ. Φωτιάδης κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 
πολλούς για την ποιότητα και το αποτέλεσμα της δουλειάς του.
Η υψηλή ευθύνη να παραδώσει στα χέρια του νιόπαντρου ζευγαριού κάτι εντυπωσιακό 
και διαχρονικό, απορρέει από τη μεγάλη του αγάπη για το βίντεο και τη φωτογραφία, ενώ 
το στούντιό του παρέχει πολλές και ιδιαίτερες δυνατότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
ζευγαριού.
«Όπλο» του κ. Φωτιάδη είναι η ψηφιακή φωτογραφία που εγγυάται ένα αισθητικά μοναδικό 
αποτέλεσμα, καθώς έχει όλες τις δυνατότητες να επεξεργαστεί κάθε φωτογραφία, 
τονίζοντας σημεία της επιλογής του πελάτη.
Οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν πάντα με την ανάδειξη των πρωταγωνιστών μέσα από 
διάφορες συνθέσεις εξωτερικών στοιχείων.

Studio Memories
Πριάμου - Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 926375, 6944 143 958
studiomemories@me.com,  www.studio-memories.gr
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The Gallery
Η φωτογράφηση του γάμου σας στην Θεσσαλονίκη έχει σίγουρη επιτυχία, όταν φέρνει την 
υπογραφή μας. Ο κάθε φωτογράφος γάμου του The Gallery ειδικεύεται, όχι μόνο στην 
φωτογράφηση γάμου, άλλα και της βάπτισης, με υπευθυνότητα, αφήνοντας αναλλοίωτα 
τα φυσικά σας χαρακτηριστικά. Η κάθε φωτογραφία γάμου που δημιουργούμε έχει το 
καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα, με πρωταγωνιστές εσάς και τις πιο ξεχωριστές 
στιγμές της ζωής σας. Εμπιστευτείτε την ομάδα μας για την κινηματογράφηση και 
φωτογράφηση βάπτισης ή γάμου σας στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα αφήσει ανεξίτηλες στο 
χρόνο τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
Η ομάδα του The Gallery προσφέρει πετυχημένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των γαμήλιων 
φωτογραφιών αλλά και των νεοφώτιστων μωρών. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να 
φορέσετε το ομορφότερο χαμόγελό σας! Η πολυετής μας εμπειρία στο χώρο και η αγάπη 
για τη φωτογραφία, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία μας, σας 
εγγυάται τον γάμο και την βάπτιση που ονειρεύεστε.
Το The Gallery βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετεί όλη την ευρύτερη περιοχή. 
Είμαστε δίπλα σας, θα χαρούμε να μας επισκεφτείτε και να σας ενημερώσουμε σχετικά με 
την παροχή των υπηρεσιών μας.

The Gallery
Ολυμπιάδος & Βατοπεδίου 10, 56224 Εύοσμος, τηλ: 2310574554, 6997772299
info@the-gallery.gr, www.the-gallery.gr

yaPartysu
Η εταιρεία YaPartySu συστάθηκε με σκοπό την επαγγελματική αντιμετώπιση της 
μουσικής, ηχητικής και μικροφωνικής κάλυψης εκδηλώσεων. Η επιλογή εξειδικευμένων, 
επαγγελματιών DJs καλύπτει και ικανοποιεί κάθε είδος μουσικής απαίτησης. Μουσικά 
σχήματα (από ζωντανή παραδοσιακή μουσική μέχρι σύγχρονη ελληνική και ξένη) 
μπορούν να δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωσή σας. Η εταιρία με τον 
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό της, παρέχει την δυνατότητα φωτισμού πίστας- χώρου, 
μικροφωνικές εγκαταστάσεις, πυροτεχνήματα καθώς και τηλεοράσεις plasma - projector.  
Με 10 χρόνια εμπειρία στο χώρο του ήχου και του θεάματος έχουμε επιμεληθεί 
πάνω από 2.500 εκδηλώσεις γάμων και βαπτίσεων, πάνω από 850 εκδηλώσεις 
εγκαινίων/επαγγελματικών συγκεντρώσεων και πάνω από 200 επιδείξεις μόδας.  
Στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής την οποία εδώ και χρόνια εφαρμόζουμε 
μεταφερθήκαμε σε ένα ολοκαίνουριο κτήριο 700τμ. σε κομβικό σημείο στους Ταγαράδες 
Θεσσαλονίκης ώστε να εξασφαλίσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε ένα άνετο 
χώρο με πάρκινγκ μακριά από την κίνηση της πόλης. 
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης

yaPartysu
Τ.Θ. 383, 57001 Ταγαράδες Θεσσαλονίκη
2392070149, 6948570071
info@yapartysu.gr,  http://www.yapartysu.gr

Silenzio
VERSACE, CORNELIANI, LAGERFELD, JOOP!,LA MARTINA, TOMMY HILFIGER, HACKETT, 
US POLO ASSN, FRED PERRY, LOVE MOSCHINO, MALBORO, BUGATTI, GUY  LAROCHE, 
FRAGOSTO.

Με εμπειρία 43 χρόνων, από το 1970, το κατάστημα SILENZIO αποτελεί ένα από τα πλέον 
κορυφαία καταστήματα αντρικής ένδυσης και υπόδησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Στους δύο ειδικά διαμορφωμένους ορόφους του καταστήματος, θα βρείτε την τελευταία 
λέξη της ανδρικής μόδας, σε επίσημο και μοντέρνο ρούχο.
Οι συλλογές επιλέγονται με μεγάλη προσοχή και αγάπη προς τον σύγχρονο άντρα, με 
συνεχή ενημέρωση για όλες τις νέες τάσεις από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.
Στον 1ο όροφο υπάρχει το τέλεια οργανωμένο γαμπριάτικο σαλόνι που καλύπτει την 
επιθυμία κάθε υποψήφιου γαμπρού. Παρέχεται η δυνατότητα παραγγελιών ‘’sure mesure’’ 
και εκτός λειτουργίας καταστήματος κατόπιν ραντεβού!
Θα εντυπωσιαστείτε από τις συλλογές σε επώνυμα κουστούμια και σακάκια με εναλλακτικές 
προτάσεις για κάθε ηλικία. Θα βρείτε επίσης ανεξάντλητη ποικιλία σε αξεσουάρ, για 
ξεχωριστούς συνδυασμούς ανάλογα με την περίσταση που το επιβάλλει.
Στον 2ο όροφο σας περιμένουν οι πιο ενημερωμένες sportswear συλλογές καθώς και η 
συλλογή ανδρικών υποδημάτων που έρχεται να δέσει αρμονικά το σύνολό σας.

Silenzio
Τσιμισκή 125, 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 278357, Φαξ: 2310278356
e-mail: info@silenzio.gr, Web site: www.silenzio.gr

The Met Hotel 
Ένας μοναδικός συνδυασμός σύγχρονης αισθητικής και αξεπέραστης κομψότητας
Με μεγάλη παράδοση στη ζεστή φιλοξενία.
Σε βολική τοποθεσία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο 
της πόλης, THE MET HOTEL παρέχει εξαιρετική άνεση ενός boutique ξενοδοχείου. 
Το περιβάλλον του ξενοδοχείου προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για τον γάμο σας στη 
Θεσσαλονίκη.  Η δημιουργική μας ομάδα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη 
διοργάνωση της δεξίωσης καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα επιλογών από εδέσματα 
ώστε να φιλοξενήσει τη γιορτή σας τέλεια.
Η ακλόνητη προσοχή μας στη λεπτομέρεια, εξασφαλίζει ότι το ΤΗΕ ΜΕΤ HOTEL μπορεί να 
μετατρέψει οποιαδήποτε εκδήλωση σε μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Και αυτό είναι 
μια υπόσχεση που είναι τιμήν του να κρατήσει.

The Met Hotel
26η Οκτωβρίου 48, 546 27 Θεσσαλονίκη,  τηλ.: 2310 017 000, Φαξ:  2310 017 100
E-mail: themethotel@chandris.gr, http://www.themethotel.gr
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www.wedjinni.com 
Το wedjinni (www.wedjinni.com) είναι μια ολοκληρωμένη online εφαρμογή σχεδιασμένη 
ειδικά για τα μελλόνυμφα ζευγάρια που θέλουν να οργανώσουν το γάμο τους. 
Από την οικονομική διαχείριση, και την οργάνωση των καλεσμένων, μέχρι την διαχείριση 
των δώρων και τη δεξίωση, καθώς επίσης και την εύρεση επαγγελματιών για κάθε ανάγκη 
με έναν διαφορετικό και σύγχρονο τρόπο, το wedjinni υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε 
ανάγκη και να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία. 

Δοκιμάστε το στο www.wedjinni.com σήμερα!

www.wedjinni.com

αρωματάκι
Το «αρωματάκι» είναι μαζί σας από το 2011, αρωματίζοντας τις μέρες σας!
Σε πολύ προσιτές τιμές έφερε κοντά σας χύμα αρώματα, γαλλικής προέλευσης και 
εξαιρετικής ποιότητας, αιθέρια έλαια, αφρόλουτρο, λάδι και γαλακτώματα σώματος τα 
οποία ανταποκρίνονται το καθένα ξεχωριστά στις επιθυμίες σας. Στο «αρωματάκι» επίσης 
θα βρείτε σαπούνια και κεριά, όλα βασισμένα στο μοναδικό άρωμα που επιθυμείτε!
Και δεν είμαστε μόνο στην Θεσσαλονίκη!!!! Απο το 2012 λειτουργούν και δυο ακόμη 
καταστήματα franchise που γνώρισαν την μυρωδιά μας και σε δυο άλλες πόλεις, την 
Δράμα και την Χαλκίδα! Όσοι λοιπόν απο εσάς θελήσετε να αποκτήσετε ή να δωρίσετε το 
αρωματάκι σας, θα μας βρείτε στην Λεωφόρο Στρατού 5 στην Θεσσαλονίκη. 
Όσοι επίσης ενδιαφέρεστε να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σας καταστημα «αρωματάκι» 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2315313700 καθώς και ηλεκτρονικά στο 
info@aromataki.gr.
Γιατι όλοι χρειάζονται το αρωματάκι τους!

αρωματάκι
Λεωφόρος Στρατού 5, Θεσσαλονίκη, 2315313700, 
info@aromataki.gr, www.aromataki.gr

Εν Ανθώ
Η εταιρία Εν Ανθώ ξεκίνησε από το 2003 με σκοπό να δώσει ένα άλλο άρωμα σε κάθε 
τύπου εκδήλωση.
Σας περιμένουμε στο χώρο μας Σπάρτακου 21 – Συκιές, να σχεδιάσουμε μαζί την κάθε 
ιδιαίτερη στιγμή σας συνδυάζοντας λουλούδια, υφάσματα, χρώματα και το δικό σας όνειρο 
γίνεται πραγματικότητα.
Είμαστε κοντά σας για ό,τι εσείς επιλέξετε σε μπομπονιέρες, λαμπάδες, στολισμό εσωτερικού 
& εξωτερικού χώρου στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Εμπιστευθείτε τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας, στα έμπειρα χέρια της Σοφίας 
Αγγέλου με τη σιγουριά ότι θα μείνουν αξέχαστες και χαραγμένες στην δική σας καρδιά και 
στη μνήμη των καλεσμένων σας, σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.
Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας στη δουλειά μου.
Προγραμματίστε το ραντεβού σας στον χώρο μας.

Εν Ανθώ
Σπάρτακου 21, Συκιές Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310906085, κιν: 6932 764 894

Επιλεκτική Διασκέδαση
Οι εκδηλώσεις, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, είναι πλέον μέρος της ζωής μας. 
Υποδηλώνουν το κύρος και το κοινωνικό μας status, το προφίλ και την εμβέλειά μας. Γι’  
αυτό και απαιτούν κόπο, χρόνο και γνώσεις που μόνον οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες 
μπορούν να επιτύχουν.
«Διοργάνωση Εκδηλώσεων» 
Η «Επιλεκτική Διασκέδαση» είναι μια δυναμική εταιρεία event management που 
δραστηριοποιείται από το 1998  και  αναλαμβάνει πανελλαδικά τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας έως και την υλοποίησή της. Δίνοντας 
έμφαση στον άψογα μελετημένο σχεδιασμό, στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και 
τη δημιουργικότητα, η «Επιλεκτική Διασκέδαση» πραγματοποιεί  εκδηλώσεις κοινωνικού 
και επαγγελματικού χαρακτήρα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
πελατών της.

Επιλεκτική Διασκέδαση
Κων. Καραμανλή 151 & Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249
Τηλ: 2310 / 329188 & 329189, Fax : 2310 / 329177
epilekti@otenet.gr,  www.epilektikidiaskedasi.gr

«ΝΤΙΝΟΣ»  Ζαχαροπλαστεία
Η εταιρεία «ΝΤΙΝΟΣ» ιδρύθηκε το 1953 από τον Κουσουτζίδη Κωνσταντίνο στην Δράμα. 
Το πρώτο ζαχαροπλαστείο «ΝΤΙΝΟΣ» στην οδό Βενιζέλου γίνεται γρήγορα γνωστό για τις 
εξαιρετικές συνταγές του, και κυρίως για τις αξεπέραστες γεύσεις του παγωτού.
•	Το	1968	καμαρώνει	για	το	πρώτο	ιδιόκτητο	κατάστημα	του	στην	Δράμα	επί	της	οδού	Βενιζέλου	
93.
•	Το	1994	ο	Αβραάμ	Κουσουτζίδης	τελειώνει	τις	σπουδές	του	και	αναλαμβάνει	την	επιχείρηση	
«ΝΤΙΝΟΣ». Νέες γαστρονομικές και εικαστικές απόψεις, νέα φιλόδοξα σχέδια, νέα προοπτική.
•	Το	1997	επεκτείνεται	και	ανοίγει	το	δεύτερο	κατάστημα	στην	πόλη	μας	στην	Πλ.	Ελευθερίας	
30.
•	Το	2004	κάνει	το	πρώτο	βήμα	στη	Κομοτηνή	και	προσεγγίζει	τα	όνειρα	του	για	επέκταση	στην	
Βόρειο Ελλάδα.
•	Τον	Αύγουστο	του	2004	μεταστεγάζεται	στο	νέο	υπερσύγχρονο	εργαστήριο	του	έτσι	το	καμάρι	
και το όνειρο κάθε ζαχαροπλάστη, γίνεται πραγματικότητα.
•	Τον	Απρίλιο	 του	 2005	 το	 δεύτερο	 κατάστημα	στο	 κέντρο	 της	 Κομοτηνής	 ξεχωρίζει	 για	 την	
ιδιαίτερη αισθητική του και είναι το απόφθεγμα των εμπειριών του και της διαδρομής του.
•	Τον	Οκτώβριο	του	2007	προχωράει	στη	Θεσσαλονίκη	με	το	πρώτο	κατάστημα	με	την	μέθοδο	
του FRANCHISING (φραντσάιζινγκ).
•	Τον	Οκτώβριο	του	2010	ανακαινίζεται	το	κατάστημα	στη	Δράμα	επί	της	οδού	Βενιζέλου	93	για	
να γιορτάσει μια διαδρομή γεύσεων, αρτοποιημάτων & ζαχαροπλαστικής 60 χρόνων.
•	Οι	συνεχείς	εξελίξεις	στην	παραγωγική	διαδικασία	σύμφωνα	με	τα	διεθνή	στάνταρ	υγιεινής,	
χρησιμοποιώντας μοντέρνα τεχνολογία και πρωτοποριακά συστήματα παραγωγής σε 
συνδυασμό με την επιλογή άριστων ποιοτικών υλικών, δίνουν μια εξέχουσα θέση στον χώρο της 
ζαχαροπλαστικής στα ζαχαροπλαστεία «ΝΤΙΝΟΣ».

«ΝΤΙΝΟΣ»  Ζαχαροπλαστεία
Εργαστήρια: Τέρμα 1ης Ιουλίου , τ.κ. 661 00, Δράμα, τηλ: 25210 28030
Καταστήματα : 
1. ΔΡΑΜΑ - Βενιζέλου 93, τηλ: 2521034184
2. Κομοτηνή - Ορφέως & Ιωαννίνων 10, τηλ: 2531035053
3. Κομοτηνή - Σοφίας Βέμπο 15, τηλ:  25310 32244
http://www.ntinos.com.gr ,  https://www.facebook.com/ntinos.zaxaroplasteia28
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«Enalia Wedding» accessories & decoration
Στο κατάστημα Enalia Wedding accessories & decoration σας παρέχουμε ολοκληρωμένες 
λύσεις για το γάμο ή τη βάπτισή σας. 
Η συλλογή προσκλητηρίων Enalia Mare συνδυάζει τη μοναδική ποιότητα των χαρτιών και 
της εκτύπωσης,  τις φρέσκιες ιδέες, την ταχύτητα και την ευελιξία με τις προσιτές τιμές.
Μπορούμε μαζί να σχεδιάσουμε αυτά που χρειάζεστε έτσι ώστε να είναι αρμονικά 
συνυφασμένα μεταξύ τους και να προσδίδουν μοναδικότητα και γοητεία στο μυστήριό 
σας.
Ελάτε σ’  εμάς για να δημιουργήσουμε μαζί, τις μπομπονιέρες, χάρτινες, τούλινες, κρεμαστές, 
πουγγιά, δωράκια κ.α. πάντα συνδυασμένα με τα προσκλητήριά σας και με το γενικότερο 
στυλ του γάμου ή της βάπτισής σας.
Ελάτε να διαλέξετε στέφανα από επιλεγμένους κατασκευαστές, με αντίστοιχες καράφες, 
ποτήρια δίσκους κλπ. Σετ βάπτισης με πανέμορφα βαπτιστικά ρουχαλάκια, λαμπάδες, 
μυρόπανα.
Χαρείτε τις μοναδικές σας στιγμές χωρίς έγνοιες, γιατί εμείς μπορούμε να αναλάβουμε το 
μοναδικό στολισμό της εκκλησίας και της δεξίωσής σας, με ιδιαίτερη άποψη και στυλ και 
σε τιμές προσιτές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Κλείστε τώρα ραντεβού για δειγματισμό!

«Enalia Wedding» accessories & decoration
Παπάφη 207 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 953369 - 2310 953379
www.enalia-mare.gr, info@enalia-mare.gr

Polis Convention Centre
Εάν σας αρέσει αν ξεχωρίζετε και ζητάτε η δεξίωση και το γαμήλιο πάρτυ σας να έχει το 
δικό σας στυλ, τότε το Polis είναι η ιδανική επιλογή!
Χειμώνα ή καλοκαίρι επιλέξτε για φόντο της δεξίωσής σας τη θέα της πόλης. Σε ένα 
πανέμορφο κτίριο με πολυτελείς αίθουσες, σουίτες νεονύμφων, κατάφυτους κήπους με 
πισίνα και ένα γραφικό παρεκκλήσι, το Polis αποτελεί το ονειρεμένο σκηνικό της δεξίωσής 
σας.

Aldebaran
Στο καινούργιο κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής, πάνω στη θάλασσα το Aldebaran ήρθε 
να δώσει τη νέα ξεχωριστή πρόταση για τη φιλοξενία κάθε γαμήλιας δεξίωσης και party.
Για το καλοκαίρι Aldebaran Open, το εκπληκτικό roof garden της πόλης.

Polis Thessaloniki Convention Centre 
Κόμβος Ν.Ρύσιου – Ταγαράδες, P.O.Box: 348, τκ.57001 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ: 2310 850.000, FAX: 23920 72068
EMAIL: info@polisconvention.gr, http://www.polisconvention.gr 
www.aldebaranm2.gr

Tsakiris Mallas
«Μια υπέροχη bridal συλλογή 
Τα πρώτα βήματα στην ευτυχία από την εταιρεία TSAKIRIS MALLAS 
Το νυφικό παπούτσι θεωρείται must αξεσσουάρ στο γάμο και η σωστή επιλογή του 
προσδίδει αυτή την ιδιαίτερη πινελιά στην κατά τ’ άλλα άψογη εμφάνισή σας.  Η εταιρεία 
TSAKIRIS MALLAS, με ιστορία στο χώρο του υποδήματος, γνωρίζει καλά αυτή την ανάγκη 
–γεγονός απόλυτα φυσικό αφού μέχρι τώρα κάλυπτε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
γυναίκας, από την πρωινή και τη σπορ μέχρι τη βραδινή της εμφάνιση.  
Έτσι, από το καλοκαίρι του 2012, η εταιρεία λάνσαρε τη νέα συλλογή bridal collection, 
που απευθύνεται αποκλειστικά στις νύφες. Σε λευκό, ιβουάρ, τρυφερό μπεζ ροζ –«της 
πούδρας»– χρώμα, αλλά και σε ασημί ή χρυσό, με λεπτομέρειες από στρας, σατέν ύφασμα 
και φιόγκους σε διάφορα μεγέθη, η φετεινή  συλλογή διαθέτει λιτή και αρχοντική γραμμή, με 
φίνα, εκλεπτυσμένα  στολίσματα. Γόβες και peep-toe, με μοντέρνα εξώραφα, παιχνιδιάρικα 
φινιρίσματα και καμπύλες στο design χαρακτηρίζουν την Bridal Collection 2014, που 
κυκλοφορεί σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και πολυτελών υφασμάτων και είναι βέβαιο ότι θα 
καλύψει απόλυτα ακόμα και τις πιο απαιτητικές νύφες. 
Η Bridal Collection 2014 βρίσκεται στα καταστήματα TSAKIRIS MALLAS στην Ερμού, στο 
Mall στο Μαρούσι, στο Golden Hall, στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Παραγγελίες μπορούν 
να γίνουν από οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας μας. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνείστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 9976100 ή μέσω του site μας , www.
tsakirismallas.gr ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, eshop.tsakirismallas.gr.
Για τη νύφη, που θέλει να ξεχωρίζει για τη φινέτσα και το στυλ της»

Tsakiris Mallas
Τσιμισκή 68, τηλ: 2310265918
Mediterranean Cosmos, Attica, 11o χλμ Εθνικής Οδού Θες/κης – Μουδανίων, 
Θεσσαλονίκη
www.tsakirismallas.gr

Wedding activities
Δημήτρης Καραγεωργός, φωτογράφος
Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Η ομορφιά της πόλης και ο τρόπος έκφρασης των 
ανθρώπων, σε συνδυασμό με το ταλέντο και την αγάπη του για τη φωτογραφία, τον βοήθησαν 
να διευρύνει τους ορίζοντές του στον τομέα αυτό. Μέλος φωτογραφικών ομάδων, έχει 
παρακολουθήσει και παρακολουθεί σεμινάρια φωτογραφίας από καταξιωμένους 
φωτογράφους, ενώ παράλληλα έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις φωτογραφίας. 
Δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό, διαφημιστικό χώρο και στη καλλιτεχνική 
φωτογραφία γάμου. Προτεραιότητα στην δουλειά του είναι η ικανοποίηση του πελάτη. 
Έχοντας φωτογραφίσει γάμους σε πολλά μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό θεωρείται 
ένας από τους καλύτερους destination wedding photographers της Ελλάδας.

Αριστοτέλους 3, 5ος Όροφος - Τ.Κ. 54624 - Θεσσαλονίκη, Τ: 2310225961 & 6973792710
E-mail: hdphotoart@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.karageorgosphotography.gr
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Βαρυτίμη Artistic Team
Ένας άρτια οργανωμένος και πολλά υποσχόμενα χώρος στην περιοχή της Μαρτίου σας περιμένει για να φροντίσει εσάς και τα 
μαλλιά σας. Είκοσι χρόνια παρουσίας στο χώρο με επαγγελματικούς άξονες τις επιταγές της μόδας και τις νέες τάσεις. Άκρως 
φιλικός και ανανεωμένος χώρος, με προτάσεις που θα σας χαλαρώσουν και θα σας κάνουν να νοιώθετε όμορφα. 
Στο κομμωτήριο ΒΑΡΥΤΙΜΗ εκτός από έμπειρο και φιλικό προσωπικό μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες ολικής ποιότητας τόσο 
για τα μαλλιά σας όσο και για τον εαυτό σας.

Πιττακού 7, (Μαρτίου), ΤΚ 54645, Θεσσαλονίκη, T: 2310867140
E-mail : info@varitimi.gr, Ιστοσελίδα: www.varitimi.gr

Πόπη Πολυζοπούλου, Αισθητικός – Κοσμετολόγος (ΑΤΕΙΘ)
Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη.
Η ιδιαίτερη αγάπη στο επαγγελματικό μακιγιάζ και το ταλέντο να βλέπει και να αναδεικνύει την ομορφιά σε συνδυασμό με το 
δυναμισμό και την προσωπικότητα της, αποτελούν τα βασικά συστατικά για την μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία της στο χώρο της 
μόδας και της ομορφιάς. Εξειδικευμένη πλέον στο νυφικό και επαγγελματικό μακιγιάζ, στη χρωματική ανάλυση και image making 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως:
- Head Make Up Artist στην web TV του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.
- Make up artist στο Egnatia TV.
- Αποκλειστική Make Up Artist του φωτογράφου Δημήτρη Καραγεωργού και της Εταιρίας Life Activities.
- Αποκλειστική Make Up Artist στη δισκογραφική εταιρία Music Factory Entertainment.
- Μake up artist στα κομμωτήρια VARITIMI artistic team.

Αριστοτέλους 3, 5ος Όροφος - Τ.Κ. 54624 - Θεσσαλονίκη, Τ: 2310225961 & 6989463636
E-mail: polyzopoulou@gmail.com, Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/popipolizopoulou

L.A.M.D. Audio
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στους τομείς  ήχου, μουσικής, φωτισμού και εικόνας όσον αφορά της διάφορες εκδηλώσεις στην 
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Διαθέτει υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό πράγματα που εξασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία των εκδηλώσεων.
Στα 8 χρόνια λειτουργίας της, η L.A.M.D.Audio έχει αναλάβει να χρωματίσει εκδηλώσεις με φωτισμό, μουσική, ηχητική κάλυψη 
αλλά και να καταγράψει σε οπτικά μέσα δεκάδες parties, εγκαίνια καταστημάτων, εκδηλώσεις σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους 
χώρους, δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεις, σεμινάρια, εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων, ομιλίες υποψηφίων πολιτικών εντός και εκτός 
του νομού Θεσσαλονίκης, ηχητική κάλυψη μικρών και μεγαλύτερων συναυλιών (line array p.a.) καθώς και συνέδρια.
Πολλά beach bars, Δήμοι, αθλητικοί σύλλογοι καθώς και αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες 
έχουν συνεργαστεί με την εταιρία μας.

The Bar Institute
Η «The Bar Institute» είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται από το 2008 στον χώρο της εστίασης, των ποτών και του 
καφέ. Ιδρυτής της προσπάθειας αυτής είναι, ο διακεκριμένος στο χώρο του καφέ καιτ του ποτού στην Βόρεια Ελλάδα, ο cocktailian 
Bartender Στέφανος Παρασκευούδης, με εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις, κάτοχος πολλών διπλωμάτων του εξωτερικού και 
πολυετή πείρα στο χώρο του Bar. Σκοπός του ήταν μία πρωτότυπη ιδέα η επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των 
επιχειρήσεων καφέ και ποτού. Στόχος της The Bar Institute: Να δημιουργηθούν καταρτισμένοι επαγγελματίες οι οποίοι θα παρέχουν 
υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές / πελάτες τους.

Πτολεμαίων 30, 54630, Θεσσαλονίκη, Τ: 2310517869
E-mail: info@thebarinstitute.gr, Ιστοσελίδα: www.thebarinstitute.gr

Mycitylife.gr
Το mycitylife.gr είναι ένας νέος οδηγός πόλης που στηρίζεται στη λογική των tablets, των smartphones και της οθόνης αφής 
για γρήγορη και εύκολη πλοήγηση. Είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός πόλης με επιχειρήσεις, προτάσεις εξόδου και προσφορές 
από πολλές επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, ταξιδιών, διαμονής, τεχνικών υπηρεσιών, ομορφιάς, εκπαίδευσης, γιατρών, 
αυτοκινήτων, δικηγόρων, υπηρεσιών και άλλα. Μια ιστοσελίδα που δίνει στον επισκέπτη την πληροφόρηση που χρειάζεται με 
πλήρη παρουσίαση των στοιχείων της επιχείρησης που προβάλλεται με περιγραφή, φωτογραφίες, βίντεο, στοιχεία επικοινωνίας, 
χάρτη, προώθηση προς τα κοινωνικά δίκτυα και πολλά άλλα.

Αριστοτέλους 3, 5ος Όροφος - Τ.Κ. 54624 - Θεσσαλονίκη, Τ: 2310225961 & 6994236200
E-mail: info@mycitylife.gr, Iστοσελίδα: www.mycitylife.gr32
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Áñ÷ïíôÞ - Evaplex
Ç åôáéñßá "Evaplex" Á.Áñ÷ïíôÞ & Óéá Ï.Å., éäñýèçêå ôï 1992 ùò åéóáãùãéêÞ êáé 

êáôáóêåõáóôéêÞ äéáöçìéóôéêÞ åôáéñßá.
Ç ðïëý÷ñïíç åìðåéñßá ôçò óôï ÷þñï ôçò äéáöÞìéóçò êáé ôçò åêôýðùóçò ôçí Ýêáíå íá 
îå÷ùñßóåé áìÝóùò êáé óôï ÷þñï ôùí ÷åéñïðïßçôùí ðñïóêëçôçñßùí ãÜìïõ êáé âÜðôéóçò ðïõ 
îåêßíçóå áðü ôï 2005.
Ðñüêåéôáé ãéá ìïíáäéêÜ, ðñùôüôõðá, ÷åéñïðïßçôá ðñïóêëçôÞñéá, öôéáãìÝíá áðü ôï 
éäéáßôåñï ðáôåíôáñéóìÝíï õëéêü EVA áëëÜ êáé áðü ôï äéá÷ñïíéêü ÷áñôß, êëáóóéêÜ êáé 
ìïíôÝñíá, ìå åîáéñåôéêÜ ìåãÜëç ðïéêéëßá ÷ñùìÜôùí êáé ó÷åäßùí, ìå äõíáôüôçôá åéäéêþí 
êáôáóêåõþí, áðëþí êáé ôñéóäéÜóôáôùí...
Áõôïß åßíáé ìåñéêïß áðü ôïõò ëüãïõò ðïõ ôá öÝñíïõí ðñþôá óôéò ðñïôéìÞóåéò óáò!
Åßíáé áîéïóçìåßùôï üôé ôá ðñïóêëçôÞñéá EVA åßíáé ìïíáäéêÜ, áöïý ç åôáéñåßá Ý÷åé 
áðïêôÞóåé ÐÁÔÅÍÔÁ ÅÕÑÅÓÉÔÅ×ÍÉÁÓ.
ÁíáæçôÞóôå ôá óå åðéëåãìÝíá êáôáóôÞìáôá óå üëç ôçí ÅëëÜäá.

Áñ÷ïíôÞ - Evaplex
ÐëáãéÜñé Èåóóáëïíßêçò,  ôçë: 2392021426-63443, Fax: 2392021479
sales@evaplex.gr,  www.evaplex.gr

Äçìéïõñãéêü Âéëäéñßäçò
Óôïí ïßêï êïóìçìÜôùí Äçìéïõñãéêü Âéëäéñßäçò, ìå ðáñÜäïóç áðü ôï 1902, èá âñåßôå 

ðñùôüôõðá, åìðíåõóìÝíá, ÷åéñïðïßçôá êïóìÞìáôá, ðïõ åßíáé áîßåò áíáëëïßùôåò óôïí ÷ñüíï 
êáé ðéóôïðïéçìÝíïõò ðïëýôéìïõò ëßèïõò. ¸íá ìïíüðåôñï áðü ôï Äçìéïõñãéêü Âéëäéñßäçò èá 
óöñáãßóåé ôá áéóèÞìáôá áãÜðçò êáé áöïóßùóçò óáò. ÆÞóôå ôç óôéãìÞ êáé öõëÜîôå ôç óôçí 
áéùíéüôçôá ôùí äéáìáíôéþí, óôéò âÝñåò êáé óôá ÷åéñïðïßçôá óôÝöáíá áðü áóÞìé ðïõ 
åôïéìÜóáìå ãéá óáò. 

Äçìéïõñãéêü Âéëäéñßäçò
ÔóéìéóêÞ 60 & Áãßáò Óïößáò, Èåóóáëïíßêç, 
ôçë: 2310-233263, öáî: 2310-233259, 
info@dimiourgiko-vildiridis.gr, www.dimiourgiko-vildiridis.gr

Regina 
Óôçí êáñäéÜ ôçò Èåóóáëïíßêçò óôçí ïäü ÔóéìéóêÞ, óôåãÜóôçêå ãéá ðñþôç öïñÜ ï ïßêïò 
íõöéêþí REGINA ôï 1960 äéáèÝôïíôáò åßäç ãÜìïõ, âáðôéóôéêÜ êáé ðáéäéêÜ. Óôï áôåëéÝ ôïõ 
ïßêïõ íõöéêþí REGINA, íýöåò ïé êïóìéêüôåñåò êõñßåò óôéò äåêáåôßåò ôïõ '60 êáé ôïõ '70 áðü 
ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç.
Ôï 1980 ï ïßêïò íõöéêþí REGINA ìåôáöÝñèçêå åðß ôçò ïäïý Áã. Óïößáò 15 & ÔóéìéóêÞ ãùíßá 
ãéá íá óõíå÷ßóåé ôçí ðáñÜäïóç ôïõ åîõðçñåôþíôáò íýöåò õøçëþí áðáéôÞóåùí.
Ó' Ýíá õðÝñï÷ï ÷þñï ï ïßêïò íõöéêþí REGINA åßíáé áöéåñùìÝíïò óå óáò ðïõ ðñüêåéôáé íá 
ðáíôñåõôåßôå êáé óáò ðåñéìÝíåé íá éêáíïðïéÞóåôå ôá üíåéñÜ óáò ãéá ôçí çìÝñá ôïõ ãÜìïõ 
óáò. Óå ìéá ïëïêëçñùìÝíç óõëëïãÞ íõöéêþí áðü Ãáëëéêïýò, Éóðáíéêïýò êáé Éôáëéêïýò ïßêïõò 
íõöéêþí õøçëÞò ñáðôéêÞò, èá âñåßôå áõôü ðïõ óáò ôáéñéÜæåé êáëýôåñá êáé åßíáé áõôü ðïõ 
Ý÷åôå ïíåéñåõôåß.
Ôá áîåóïõÜñ ôïõ ãÜìïõ ðïõ äéáèÝôåé ôï êáôÜóôçìá REGINA èá óõíäõáóôïýí õðÝñï÷á ìå ôï 
íõöéêü óáò êáé èá óáò ÷áñßóïõí ìéá ôÝëåéá ðáñïõóßá ðïõ óßãïõñá èá óáò åíèïõóéÜóåé êáé èá 
åíôõðùóéÜóåé ôïõò êáëåóìÝíïõò óáò.

Regina 
Áãßáò Óïößáò 15 & ÔóéìéóêÞ ãùíßá, Èåóóáëïíßêç,  ôçë: 2310 285.027, 2310 278.837  
tzika_e@yahoo.gr,  www.regina.com.gr

Dr. Xñéóôïöïñßäïõ  ×ñéóôßíá

1 ìÞíá ðñéí ôçí ïìïñöüôåñç ìÝñá ôçò æùÞò óáò ìðïñåßôå íá ôçí êÜíåôå áêüìá ðéï üìïñöç ìå 
ìåñéêÝò åðåìâÜóåéò ðñïçãìÝíçò áéóèçôéêÞò ÷åéñïõñãéêÞò
  Áýîçóç ÓôÞèïõò
Ç ðéï óõ÷íÞ áéóèçôéêÞ åðÝìâáóç áöïý ðñïóäßäåé áõôïðåðïßèçóç óôç ãõíáßêá. Ðñïçãåßôáé 
êáëü éóôïñéêü, ìáóôïãñáößá êáé õðÝñç÷ïò. 
Äéáñêåß 1-2 þñåò êáé åðéóôñÝöåôå óðßôé óáò ôçí ßäéá Þ ôçí åðüìåíç çìÝñá.
Ç ôïìÞ åßíáé ðïëý ìéêñÞ (4 åêáôïóôÜ) êáé êñýâåôáé óôçí õðïìÜóôéï ðôõ÷Þ, ðåñéèçëáßá Þ óôç 
ìáó÷áëéáßá ðôõ÷Þ.
Ôá åíèÝìáôá åßíáé áóöáëÞ (FDA approved), Ý÷ïõí 'Life Time Replacement' êáé äéáôßèåíôáé óå 
ðïëëÜ ìåãÝèç êáé ó÷Þìáôá, þóôå íá ðåôý÷ïõìå öõóéêü áðïôÝëåóìá. Ôïðïèåôïýíôáé êÜôù 
áðü ôïí ìáæéêü áäÝíá, ôçí ðåñéôïíßá ôïõ ìõüò Þ ôïí ìåßæùíá èùñáêéêü ìý, áíÜëïãá ìå ôçí 
ðåñßðôùóç êáé ìåôÜ áðü åíçìÝñùóç ôçò áóèåíïýò ãéá ôá õðÝñ êáé ôá êáôÜ.
  Áíüñèùóç ÓôÞèïõò
Ç ôïìÞ ìðïñåß íá åßíáé ðåñéèçëáßá, êÜèåôç Þ óå ó÷Þìá áíÜóôñïöïõ Ô êáé óâÞíåé ìå ôïí 
êáéñü.Ôá ñÜììáôá åßíáé áðïññïöÞóéìá êáé ðÝöôïõí ìüíá ôïõò. ÁíÜññùóç 1-2 åâäïìÜäåò.
ÍÝåò ôå÷íéêÝò: 
- áíüñèùóç ìüíï ìå áýîçóç ìå åíèÝìáôá óéëéêüíçò åéäéêÞò ðñïâïëÞò 
- äéáôÞñçóç üãêïõ ÷ùñßò åíèÝìáôá, ìå ôç ÷ñÞóç åíüò åéäéêïý ìåôáèåôïý 
êñçìíïý ôïõ ìáóôïý.
  Ëéðïáíáññüöçóç - ËéðïãëõðôéêÞ
Ãßíåôáé óôï ôïðéêü ðÜ÷ïò:  øùìÜêéá, ãëïõôïýò, ìçñïýò, ãüíáôá, ãÜìðåò, êïéëéÜ, ìÝóç, ðëÜôç, 
âñá÷ßïíåò, ãõíáéêïìáóôßá óôïõò Üíôñåò êáé äéðëïóÜãùíï. Ïé ôïìÝò åßíáé ëßãùí ÷éëéïóôþí áð' 
üðïõ åéóÜãåôáé ç ìéêñïêÜíïõëá ðïõ äéáóðÜ êáé áíáññïöÜ ôï ëßðïò.
Ãßíåôáé ìå ôïðéêÞ áíáéóèçóßá, ìÝèç Þ ãåíéêÞ íÜñêùóç, ÷ùñßò ðáñáìïíÞ óôçí êëéíéêÞ. 
ÍÅÁ ÔÅ×ÍÉÊÇ :  BODYTITE  ËÉÐÏÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇ & ÓÕÓÖÉÎÇ ÌÁÆÉ
Ç ðñïçãìÝíç ôå÷íïëïãßá ñáäéïóõ÷íïôÞôùí RFAL™ óå óõíäõáóìü ìå ôçí ëéðïáíáññüöçóç 
óìéëåýåé ôï ðåñßãñáììá ôïõ óþìáôïò, êÜíïíôáò ëéðïáíáññüöçóç êáé ôáõôü÷ñïíá óýóöéîç 
óå êÜèå ðåñéï÷Þ ó÷åäüí ôïõ óþìáôïò , óôï ëáéìü êáé ôï äéðëïóÜãùíï (NeckTite), ôçí êïéëéÜ 
êáé ôá ìðñÜôóá (ArmTite), åíþ óôïõò ãëïõôïýò êáé ìçñïýò êáôáðïëåìÜôáé óõã÷ñüíùò êáé ç 
êõôôáñßôéäá (CelluTite).
  ÊïéëéïðëáóôéêÞ 
ÐñïóöÝñåé óå ãõíáßêåò êáé Üíôñåò ôçí åðéèõìçôÞ åðßðåäç êïéëéÜ ìåôÜ áðü ìåãÜëç áðþëåéá 
âÜñïõò Þ åãêõìïóýíåò êáé áðáëëÜóóåé áðü ôçí ÷áëÜñùóç êáé ôçí êñåìÜìåíç êïéëßá, ôéò 
ñáâäþóåéò, ôç äéÜóôáóç ôùí êïéëéáêþí ìõþí êáé ôéò êÞëåò.
Ç ôïìÞ ãßíåôáé ðÜíù áðü ôï åöÞâáéï óå èÝóç ðïõ íá êñýâåôáé áðü ôï ìáãéü Þ ôï åóþñïõ÷ï 
êáé áêïëïõèåß äåñìïëéðåêôïìÞ äçë áöáßñåóç ôçò ðåñßóóåéáò äÝñìáôïò êáé ëßðïõò.
Ãßíåôáé plécation äçë óõìðëçóßáóç ôçò äéÜóôáóçò ôùí ïñèþí êïéëéáêþí ìõþí ìå áðïôÝëåóìá 
ìéá "ãõìíáóìÝíç" êïéëéÜ ("öÝôåò"). 
ÌåôÜ ôçí åðÝìâáóç öïñÜôå êïñóÝ ãéá Ýíá ìÞíá. 

Ç Dr. ×ñéóôïöïñßäïõ ×ñéóôßíá åßíáé Ðëáóôéêüò ×åéñïõñãüò, ÌÝëïò ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò 
ÁéóèçôéêÞò ÐëáóôéêÞò ×åéñïõñãéêÞò (ISAPS) êáé Ý÷åé åéäéêåõôåß óôï Ëïíäßíï, ôç Ìåëâïýñíç 
êáé ôç Âáñêåëþíç óôçí ÐñïçãìÝíç ÁéóèçôéêÞ ×åéñïõñãéêÞ. (Áãßáò Óïößáò 32, Èåó/íßêç, ôçë 
2310-222437, wwww.christoforidou.gr)
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Aldebaran
Amaryllis Class Catering
Analysis team
Art Fireworks
Arvanitis Sound and Lights
Avon
Boboniera Wine
Club Cheval
Enalia Wedding accessories & decoration
gamos-portal.gr
Gatta
George Kakanis
Jiouli SA
K-Wedding
Konstantinos Tsigaros
Ktima Myronidi
Makedonia Palace
Makiou make up studio
Merry Weddings
Mouzenidis Travel
Music Sp 
My Moment
Party Photobooth
Petit Four
Phillipion Hotel
Polis Convention Center
Reperage Photography
Samiotakis Catering
Selections Kostinou
ShootMeUp Creative Photography
Silenzio
Studio Katsareas Photography
Studio Memories
Telloglio Cafe & Bistro 
The Gallery
The Met Hotel
Tsakiris Mallas
Ya party su
www.wedjinni.com
Αρωματάκι 
Εν Ανθώ
Επιλεκτική Διασκέδαση
Επιλεκτική Στέψη
Κτήμα Panselinos
‘ΝΤΙΝΟΣ’’ Ζαχαροπλαστεία
Wedding Activities ομάδα
Mycitylife.gr
The Bar Institute
Ma Petite Cuisine, Ελένη Γρηγοριάδου
Βαρυτίμη artistic team
Πόπη Πολυζοπούλου
Δημήτρης Καραγεωργός

ANTIKEIMENO

Αίθουσα Δεξιώσεων
Catering
Ηχητική Κάλυψη Γάμου, Dj, Λιμουζίνες
Εισαγωγή και Εμπορία πυροτεχνημάτων
Ηχητική - Μουσική Κάλυψη Εκδηλώσεων
Καλλυντικά προϊόντα
Προσκλητήρια, Μπομπονιέρα
Κτήματα - Χώροι Δεξιώσεων
Προσκλητήρια, Μπομπονιέρα
Portal Γάμου
Νυφικά καλσόν από το atelier Konstantinos Tsigaros
Φωτογραφία
Οίκος Νυφικών
Οίκος Νυφικών
Νυφικό & Οργάνωση Γάμου
Κτήματα - Χώροι Δεξιώσεων
Ξενοδοχείο - Χώροι Δεξιώσεων
Make Up Artist
Οργάνωση Γάμου
Γαμήλιο Ταξίδι
Ηχητική Κάλυψη Γάμου, Dj
Περιοδικό Γάμου
Φωτογραφία
Patisserie - Catering
Ξενοδοχείο - Χώροι Δεξιώσεων
Ξενοδοχείο - Χώροι Δεξιώσεων
Φωτογραφία
Catering
Κοσμήματα
Φωτογραφία
Γαμπριάτικο Κοστούμι
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Χώρος Δεξιώσεων
Φωτογραφία
Ξενοδοχείο - Χώροι Δεξιώσεων
Γυναικεία Υποδήματα
Ηχητική Κάλυψη Γάμου, Dj
Ιnternet εφαρμογή
Αρώματα, Σαπούνια, Έλαια
Ανθοστολισμοί, Ανθοσυνθέσεις
Οργάνωση Γάμου
Οργάνωση Γάμου
Κτήματα - Χώροι Δεξιώσεων
Ζαχαροπλαστεία

Επαγγελματικός Οδηγός Πόλης
Ακαδημία Barman
Executive Tούρτες
Κομμωτήριο
Make Up Artist
Φωτογράφος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής
Κ. Καραμανλή 151
Ανθέων 25, Επταπύργιο
Λεωφ. Ιωνίας 163
Δημ. Δούναρη 21

Σουρωτή
Νέα Ραιδεστός
Παπάφη 207
Ιλίου 27
Μητροπόλεως 37
Καραολή Δημητρίου 72
Βι.Πε Ν. Ρυσίου, Τ.Θ. 60 704
Λώρη Μαργαρίτη 13
Μητροπόλεως 37
Περιοχή Αεροδρομίου
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2
Μητροπόλεως 73
Πρασακάκη 1 
Καρατάσου 7
Λυσανδρου 6
Κ. Καραμανλή 151

Καρόλου Ντηλ 32
Δάσος Σέιχ Σου
Κόμβος Ν.Ρύσιου 

Λαγυνά
Μητροπόλεως 25
Μητροπόλεως 78
Τσιμισκή 125
Πλαστήρα 1
Πριάμου - Κάτω Τούμπα
Αγίου Δημητρίου 159Α
Ολυμπιάδος & Βατοπεδίου 10
26η Οκτωβρίου 48
Τσιμισκή 68 & Mediterranean Cosmos
Τ.Θ.383, Ταγαράδες

Λεωφόρος Στρατού 5
Σπάρτακου 21
Κ.Καραμανλή 151
Κ. Καραμανλή 151
Περιοχή Αεροδρομίου
Τέρμα 1ης Ιουλίου 

Αριστοτέλους 3
Πτολεμαίων 30
Πανόραμα 
Πιττακού 7, (Μαρτίου)
Αριστοτέλους 3
Αριστοτέλους 3

ΠΟΛΗ

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο Κρήτης
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Ίλιον
Θεσσαλονίκη
Εύοσμος
Ν.Ρύσιο
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Ταγαράδες
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Εύοσμος
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
Συκιές
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Δράμα

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

FAX /KIN.

23920 72068
2310329177
6977392854
6977085707

6995905858
23960 24593
6988.130.813
2310 953379
210 2635971
2310286753
6944677653
23920 73004
6906449658
2310286753
6988613204
2310897211
6977 846 946
6936183528

2310 850144

6937070416

6948257565
23920 72068
6906251569
6948257565
6936 074 176
6976885752
2310 278.356

6944143958
6948257565
6997772299
2310 017 100

6948570071

6932764894
2310329177
2310329177
6948257565

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 2310 850.000
2310329188
2310219135
2810326222
2310323183
2310623509
23960 24593

2310 953369
210 2635911
2310286763
2310712921
23920 73001-2-3

2310286763
2310 329188
2310897197
2310283718
2313 020966 
2310591550
2310 850144
2310329188

2310277199
2394071230
2310 850.000
6975771173
2394071230
2310 244 323
2310 275 002
2310 278.357
2310323344
2310 926375
2394071230
2310574554
2310 017 000
2310265918
2392070149

2315313700
2310906085
2310329188
2310 329 188
2394071230
25210 28030

2310225961
2310517869

2310867140

2310225961

E-MAIL

sales@polisconvention.gr
info@amarylis-catering.gr
info@analysisteam.gr
info@artfireworks.gr
info@soundandlights.gr
mariamosxona@yahoo.gr
info@bobonierawine.gr
info@clubcheval.gr
info@enalia-mare.gr
info@gamos-portal.gr

g.kakanisphotography@yahoo.gr
info@jiouli.com
kalliopi.wedding@hotmail.com

info@ktimamyronidi.gr
reservations@makedoniapalace.gr
eirinimakiou@gmail.com
info@merryweddings.gr

info@music-sp.com

info@partyphotobooth.gr

info@samiotakis.gr
 info@polisconvention.gr
info@reperage.gr
info@samiotakis.gr
selectio@otenet.gr
info@shootmeup.com
info@silenzio.gr
studiokgr@gmail.com
studiomemories@me.com
info@samiotakis.gr
info@the-gallery.gr
themethotel@chandris.gr

info@yapartysu.gr

info@aromataki.gr

epilekti@otenet.gr
epilekti@otenet.gr
info@samiotakis.gr

info@mycitylife.gr

info@varitimi.gr

hdphotoart@gmail.com

WEB SITE

www.aldebaranm2.gr
www.amaryllis-classcatering.gr
www.analysisteam.gr
www.artfireworks.gr
www.arvanitissound.gr
www.avoncosmetics.gr
www.bobonierawine.gr
http://clubcheval.gr
www.enalia-mare.gr
www.gamos-portal.gr
www.konstantinostsigaros.gr
www.kakanisphotography.gr
www.jiouli.com
www.gamos-portal.gr/thessaloniki/nyfika/
www.konstantinostsigaros.gr
www.ktimamyronidis.gr
www.makedoniapalace.gr
www.eirinimakiou.com
www.merryweddings.gr
www.mouzenidis.gr
www.music-sp.com
www.mymoment.gr
www.partyphotobooth.gr
petit-four-patisserie.blogspot.gr
www.samiotakis.gr
www.polisconvention.gr
www.reperage.gr
www.samiotakis.gr
https://el-gr.facebook.com/selectionstheatelier
www.shootmeup.com
www.silenzio.gr
www.studiokatsarea.gr
www.studio-memories.gr
www.samiotakis.gr
www.the-galleyry.gr
www.themethotel.gr
www.tsakirismallas.gr
www.yapartysu.gr
www.wedjinni.com
www.aromataki.gr

www.epilektikidiaskedasi.gr
www.epilektikidiaskedasi.gr
www.samiotakis.gr
www.ntinos.com.gr

www.mycitylife.gr
www.thebarinstitute.gr
www.facebook.com/eleni.mapetitecuisine
www.varitimi.gr
www.facebook.com/popipolizopoulou
www.karageorgosphotography.gr






