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Περίληψη 

Στο μάρκετινγκ  υπηρεσιών, οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την αξιοπιστία, την 

ασφάλεια, τα υλικά οφέλη, την ενσυναίσθηση και την ανταπόκριση των παρόχων 

υπηρεσιών λειτουργούν ως μέτρα ικανοποίησης. Η ικανοποίηση καθορίζεται επίσης 

από τα συναισθήματα, την εκπλήρωση των αναγκών και την επακόλουθη κατάσταση 

του καταναλωτή.  

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ικανοποίηση των προσκεκλημένων σε γάμους, 

και πιο συγκεκριμένα από τα eventsπου ακολουθούν το μυστήριο του γάμου, ήτοι τις 

δεξιώσεις. Οι σημαντικότερες παράμετροι για τη μέτρηση της ικανοποίησης από τον 

γάμο που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη ήταν ο χώρος, η διακόσμηση, η μουσική, και 

τα ποτά.  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε σχέση μεταξύ της αισθητικής 

τωνεγκαταστάσεων και της συνολικής ικανοποίησης από τον γάμο γεγονός που δείχνει 

ότι όταν βελτιώνεται η αισθητική των εγκαταστάσεων τότε βελτιώνεται και ο συνολικός 

βαθμός ικανοποίησης από τον γάμο. 

Ακόμη προέκυψε ότι προβλεπτικοί παράγοντες της ικανοποίησης από τους γάμους 

ήταν η αισθητική των εγκαταστάσεων,  η ικανοποίηση από το φαγητό και η 

ικανοποίηση από το πλάνο καθισμάτων. 

Λέξεις κλειδιά: Ικανοποίηση προσκεκλημένων, μάρκετινγκ εκδηλώσεων, δεξιώσεις 

γάμου 
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Εισαγωγή 

Η εμπειρία των επισκεπτών είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Περιλαμβάνει μια 

ποικιλία από ανέσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες, που επηρεάζονται από τις 

προσδοκίες και τις αξιολογήσεις των επισκεπτών. Στο σημερινό ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον, η ικανότητα ανταπόκρισης και υπέρβασης των 

προσδοκιών των πελατών είναι καθοριστικός παράγοντας για την ικανοποίηση τους. 

Με τη σειρά της, η ικανοποίηση των επισκεπτών έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην 

οικονομική βιωσιμότητα οποιασδήποτε επιχείρησης φιλοξενίας. Έτσι, όλες οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανταποκρίνονται και να υπερβαίνουν τις 

προσδοκίες των επισκεπτών σε κάθε πτυχή της φιλοξενίας. Επειδή όμως όλες οι 

επιχειρήσεις έχουν περιορισμένους πόρους, κάθε επιχείρηση πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερη προσοχή και μεγαλύτερη προτεραιότητα στα βασικά στοιχεία που 

δημιουργούν ικανοποιημένους και ευχαριστημένους πελάτες (Ford και Heaton 1999, 

Crotts, Pan και Raschid 2008). 

Η ικανοποίηση από συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες στην 

καθημερινή τους ζωή μπορεί να μετρηθεί εύκολα μέσω έρευνας για συγκεκριμένες 

ανησυχητικές ενδείξεις. Η αξιολόγηση του εάν η νύφη και ο γαμπρός είναι 

ικανοποιημένοι από το συνολικό πακέτο γάμου συνήθως δεν γίνεται γρήγορα για το 

σκοπό της διατήρησης των συναισθημάτων των ενδιαφερόμενων ζευγαριών. Το ίδιο 

ισχύει και για την ικανοποίηση των προσκεκλημένων των γάμων. Σε αυτά τα γεγονότα 

οι περισσότεροι καλεσμένοι είναι από το χώρο εργασίας, την ενορία, το φιλικό και το 

συγγενικό περιβάλλον. Ο μεγάλος αριθμός καλεσμένων συσχετίζεται συνήθως με 

τελετές και δεξιώσεις με μεγάλο κύρος (Zhou, 2007). Αυτό φυσικά οδηγεί στην ανάγκη 

βελτίωσης των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων του γάμου. Ενώ μερικές 

οικογένειες αποθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια από το να κάνουν ακριβούς γάμους ή να 

πραγματοποιούν γάμους γενικότερα, το ζευγάρι συνήθως επιμένει να οργανώσει μια 

"μεγάλη μέρα" ρομαντικής και κοινωνικής εμπειρίας. Η εκκλησία ενθαρρύνει τους 
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ανοικτούς γάμους καθώς προωθούν την εικόνα της καλής ζωής στην κοινωνία. Αυτό 

καθιστά τον γάμου  ένα γεγονός που προωθεί τη δημόσια εικόνα, καθώς επίσης και μια 

πολιτισμικά αποδεκτή διαδικασία. Ως αποτέλεσμα,οι εταιρίες 

διοργάνωσηςεκδηλώσεων και άλλοι επιχειρηματίες του κλάδου των γαμήλιων τελετών 

επωφελούνται από την επιθυμία του ζευγαριού για μια ωραία τελετή και δεξίωση. Το 

ερώτημα που ακολουθεί είναι εάν  και κατά πόσο η νύφη και ο γαμπρός 

ικανοποιούνται από όλες τις προσπάθειες που γίνονται στο πρόγραμμα γάμου από 

διάφορους επαγγελματίες της βιομηχανίας γάμου.Οι πάροχοι υπηρεσιών γάμου 

συνήθως επωφελούνται από τον διαχωρισμό μεταξύ της νύφης (με τους γονείς της) και 

του γαμπρού (με τους γονείς του) και προσφέρουν άθλιες υπηρεσίες που δεν 

ταιριάζουν με το οικονομικό κόστος και το χρόνο που αφιερώνεται για την 

προετοιμασία του γάμου. Τα παράπονα των ζευγαριών που πρόσφατα είχαν 

παντρευτεί αναφέρθηκαν κατά κύριο λόγο  στην κακή ποιότητα και το κακό σέρβις των 

τροφίμων,  σε χαμένες φωτογραφίες, κακή διαχείριση του χρόνου και ανεπαρκώς 

οργανωμένη μουσική. Επιπλέον, τα παράπονα διαφέρουν από τον έναν γάμο στον 

άλλο. 

Σε ότι αφορά τους γάμους, αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, 

και πιο συγκεκριμένα ερευνάται η ικανοποίηση των προσκεκλημένων από τα 

eventsαυτά, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που κάνουν το γάμο διαφορετικό και 

μοναδικό σε σύγκριση με άλλα γεγονότα είναι η ποικιλία των τελετουργιών και των 

γαμήλιων εθίμων. Αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά σε κάθε 

πολιτισμό, θρησκεία ή ακόμα και μεταξύ διαφορετικών τάξεων. Σκοπός δηλαδή της 

έρευνας που θα πραγματοποιηθεί είναι η ανάδειξη και καταγραφή πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών των προσκεκλημένων μιας γαμήλιας εκδήλωσης τα οποία και 

επηρεάζουν ή καθορίζουν την ικανοποίηση τους από μια γαμήλια εκδήλωση. 
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1. Η Διοργάνωση Γάμων 

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε θεωρίες περί διοργάνωσης εκδηλώσεων και 

γάμων και καθορίζει σε γενικές γραμμές τους γάμους. Το κεφάλαιο εξηγεί τις φάσεις 

του σχεδιασμού εκδηλώσεων και γάμων και πώς εφαρμόζεται αυτή η θεωρία στην 

έρευνα. Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου καθορίζονται οι βασικοί όροι που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Η δεύτερη ενότητα κάνει μια επισκόπηση των 

γάμων, εστιάζοντας στα μοναδικά στοιχεία και τις διαφορές τους από άλλα γεγονότα. 

Το τρίτο τμήμα του κεφαλαίου επικεντρώνεται στη διαδικασία σχεδιασμού του γάμου 

και γενικά όλα τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία. Στην τέταρτη 

ενότητα, καταλήγει στους λόγους πίσω από τις θεωρίες που έχουν επιλεγεί και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτές θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής 

διαδικασίας. Τέλος, το κεφάλαιο εξηγεί την διοργάνωση του γάμου ως υπηρεσία και τι 

είδους πωλητές συνδέονται με τις υπηρεσίες διοργάνωσης του γάμου. 

1.1 Ορισμός των όρων 

Σε αυτή την ενότητα ορίζονται οι βασικοί όροι για να κατανοηθούν οι ιδέες πίσω από 

το κείμενο. Πρόκειται για όρους που χρησιμοποιούνται συνεχώς στην έκθεση και 

πρέπει να εξηγηθούν. Οι πολιτιστικοί γάμοι είναι γάμοι που σχετίζονται με 

οποιαδήποτε άλλη κουλτούρα εκτός από την εκάστοτε τοπική. Για παράδειγμα, οι 

γαλλικοί γάμοι στη Φινλανδία θεωρούνται πολιτιστικοί γάμοι. Μια άλλη λέξη που 

χαρακτηρίζει αυτά τα είδη γάμων είναι θεματικοί γάμοι. Οι παραδοσιακοί γάμοι είναι 

γάμοι που βασίζονται στις παραδόσεις του γάμου και ακολουθούν τα γαμήλια έθιμα 

του συγκεκριμένου πολιτισμού. Παραδείγματος χάριν οι παραδοσιακοί Κινέζοι γάμοι 

ακολουθούν τα κινεζικά γαμήλια έθιμα. Οι παραδοσιακοί πολιτιστικοί γάμοι είναι 

τύποι γάμων που πραγματοποιούνται σε περιοχή που έχει διαφορετική πολιτισμική 

κουλτούρα από αυτήν που προέρχονται τα έθιμα που ακολουθούν. Για παράδειγμα, οι 

παραδοσιακοί ινδικοί γάμοι στη Φινλανδία είναι παραδοσιακοί πολιτιστικοί γάμοι. 
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Οι διαφορετικές γαμήλιες παραδόσεις / έθιμα είναι τα μοναδικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται στις γαμήλιες κουλτούρες. Κάθε γαμήλια κουλτούρα έχει τα δικά της 

μοναδικά στοιχεία και χρησιμοποιείται μόνο στους παραδοσιακούς γάμους. 

Ο διοργανωτής γάμου είναι ένας επαγγελματίας σύμβουλος για ζευγάρια που 

χρειάζονται βοήθεια για την διοργάνωση του γάμου. Ο κύριος στόχος τους είναι να 

βρουν τις καλύτερες λύσεις για τα ζευγάρια που έχουν κάποιες ιδέες για τον γάμο τους, 

αλλά δεν ξέρουν πως να βρουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι προμηθευτές είναι 

διαφορετικοί πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 

πραγματοποίηση της διαδικασίας. 

1.2 Οι Γάμοι Γενικά 

Ο γάμος είναι κάτι ιερό σε όλο τον κόσμο, αλλά οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι 

παντρεύονται εξαρτώνται από τα τελετουργικά και τα γαμήλια έθιμα. Στο ανατολικό 

τμήμα του κόσμου οι ιστορικές παραδόσεις είναι ακόμα ισχυρές και επηρεάζουν πολύ 

τους σημερινούς γάμους. Στις ανατολικές πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις ο 

γαμπρός επιλέγεται για τη νύφη όταν είναι ακόμα νέοι και οι δύο. Στους δυτικούς 

πολιτισμούς αντίθετα, οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία να ψάξουν για τον σύντροφο 

των ονείρων τους. Στον σύγχρονο κόσμο αυτές οι παραδόσεις των ανατολικών 

πολιτισμών ξεθωριάζουν και αρχίζουν να προσαρμόζονται περισσότερο στα δυτικά 

έθιμα. 

Όταν μιλάμε για τελετουργίες, το πιο κοινό τελετουργικό είναι ο αρραβώνας, το οποίο 

είναι μια υπόσχεση πιστής και μελλοντικής ένωσης με γάμο. Θεωρείται ως μέρος της 

παράδοσης των δυτικών πολιτισμών και σήμερα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στις 

ανατολικές κουλτούρες. Το σημάδι δέσμευσης είναι ένα δαχτυλίδι, το οποίο συμβολίζει 

την αγάπη του συντρόφου και την αφοσίωση του να φροντίσει το άλλο μέλος της 

σχέσης. Ο μέσος χρόνος διάρκειας ενός αρραβώνα είναι οι 17 μήνες (Daniels&Loveless, 
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2007). Στην επόμενη ενότητα εξετάζεται η διαδικασία σχεδιασμού του γάμου από τη 

μεριά του διοργανωτή γάμων, αλλά και από τη μεριά του πελάτη. 
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2. Η Διαδικασία Διοργάνωσης του Γάμου 

Οι γάμοι, όπως και κάθε άλλο επίσημο γεγονός, χρειάζονται πολύ χρόνο για να 

οργανωθούν και απαιτούν μια προσεκτική επισκόπηση του έργου. Η διαδικασία 

σχεδιασμού χωρίζεται σε επτά διαφορετικές φάσεις. 1) έρευνα, 2) σχεδιασμός, 3) 

συντονισμός, 4) νομικά θέματα, 5) επιβεβαίωση, 6) εφαρμογή και 7) αξιολόγηση. 

Η φάση της έρευνας περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κατάστασης, τον εντοπισμό των 

δυνατοτήτων σχετικά με τους χώρους, τους προμηθευτές, τις ημερομηνίες του γάμου 

και τον καθορισμό του προϋπολογισμού. Ο συνηθισμένος χρόνος έναρξης για αυτή τη 

φάση είναι μετά από τον αρραβώνα και τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια πριν από την 

ημέρα του γάμου. Οι στόχοι που τίθενται σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. 

Η φάση σχεδιασμού συνήθως συμπίπτει με τη φάση της έρευνας. Αυτή η φάση αφορά 

το σχεδιασμό, τον καθορισμό της ημερομηνίας και της τοποθεσίας, την επίσκεψη σε 

πιθανούς προμηθευτές, την οριστικοποίηση της λίστας προσκεκλημένων και την 

επιλογή των ατόμων που θα συμμετέχουν στο γάμο, όπως οι παράνυμφοι και τα 

κορίτσια των λουλουδιών. 

Η φάση συντονισμού αφορά μόνο τον καθορισμό των επιλογών και την αποστολή των 

προσκλήσεων. Σε αυτήν την φάση, η γαμήλιες ενδυμασίες, οι προμηθευτές και ο 

προορισμός για μήνα του μέλιτος κατοχυρώνονται και εξοφλούνται, τα σχέδια για το 

χρονοδιάγραμμα και τους χώρους αναπτύσσονται, η λίστα γάμου προετοιμάζεται και 

γίνονται οι κρατήσεις για τις διανυκτερεύσεις των επισκεπτών. 

Τα νομικά ζητήματα περιλαμβάνουν την άδεια να γίνει ο γάμος στην επιθυμητή χώρα, 

το πιστοποιητικό για το γάμο και την αλλαγή του ονόματος, εάν χρειάζεται. 

Η φάση επιβεβαίωσης είναι η φάση οριστικοποίησης των σχεδίων που έγιναν για το 

γεγονός. Το πρόγραμμα, ο κατάλογος των προσκεκλημένων, η σειρά καθισμάτων και η 
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διάταξη των χώρων εγκαθίστανται στην τελική τους μορφή. Επίσης επιβεβαιώνονται οι 

λεπτομέρειες των προμηθευτών και του μήνα του μέλιτος. 

Η φάση υλοποίησης είναι το κύριο γεγονός, το οποίο εκτελείται σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα. Σε αυτή τη φάση μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά τελετουργικά που 

εκτελούνται προσεκτικά από την οικογένεια ή τις αρχές. 

Η φάση αξιολόγησης αποτελείται από την ευχαριστία προς τους προσκεκλημένους, 

τους προμηθευτές και τους διοργανωτές. Ολοκληρώνει τους γάμους με μια 

αξιοσημείωτη συλλογή φωτογραφιών και περίληψη του γεγονότος που 

πραγματοποιείται (Daniels&Loveless, 2007). 

Ως διοργανωτής του γάμου, ο πελάτης έχει επίσης τις δικές του προτεραιότητές στο 

σχεδιασμό του γάμου. Ως πρόσφατα αρραβωνιασμένο, το ζευγάρι μπορεί να 

αναρωτιέται από πού να αρχίσει τον σχεδιασμό. Η NinaCallaway περιγράφει τα βασικά 

βήματα στην διοργάνωση γάμων για πρόσφατα αρραβωνιασμένους στα δύο άρθρα της 

στο wedding.about.com. 

Όπως γράφει η Callaway στο πρώτο άρθρο, ο πελάτης θα πρέπει να απολαύσει τον 

αρραβώνα και να είναι έτοιμος να ανακοινώσει τα μεγάλα νέα για την οικογένεια και 

τους φίλους. Καθώς αυτή η μεγάλη στιγμή έρχεται, ο σχεδιασμός πρέπει να αρχίσει με 

τον καθορισμό της ημερομηνίας (Callaway,2013α). 

Στο δεύτερο άρθρο της περιγράφει τα βασικά στοιχεία για την διοργάνωση των γάμων: 

τον προϋπολογισμό, το θέμα του γάμου, τον χώρο και τη λίστα των καλεσμένων. Το 

άρθρο της Callaway κατευθύνει επίσης τον αναγνώστη σε άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες 

που σχετίζονται με την διοργάνωση του γάμου. Το άρθρο αναφέρει επίσης πόσο 

χρήσιμο είναι να λάβετε βοήθεια από τους επαγγελματίες διοργανωτές γάμων και 

συμβούλους (Callaway,2013b). 
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Στις επόμενες ενότητες θα δούμε τα σημαντικά στοιχεία της οργάνωσης ενός γάμου. 

Αρχικά εξετάζουμε τον προϋπολογισμό, το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία 

σχεδιασμού. 

2.1 Ο Προϋπολογισμός του Γάμου 

Ο προϋπολογισμός είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία σχεδιασμού του 

γάμου. Καθορίζει τα πάντα: το θέμα, τη διακόσμηση, τους χώρους, κλπ. Χωρίς τον 

κατάλληλο προϋπολογισμό, είναι δύσκολο να κρατηθεί το κόστος υπό έλεγχο και 

τελικά μπορεί να προκληθούν πολλά οικονομικά ζητήματα. Κατά το σχεδιασμό ενός 

γάμου, ένα από τα βασικά στοιχεία του είναι να γίνει ένα σχέδιο προϋπολογισμού. 

Αυτό καθιστά πολύ πιο εύκολη την παρακολούθηση των εκτιμώμενων και τελικών 

εξόδων. Βοηθά επίσης να παρακολουθήσετε πόσα έχουν ήδη εξοφληθεί και πόσα 

πρέπει ακόμα να πληρωθούν. Ένας μέσος προϋπολογισμός για έναν αμερικάνικο γάμο 

είναι 26.000 δολάρια. Ο ευκολότερος τρόπος να κάνετε τον κατάλογο των εξόδων είναι 

να δημιουργήσετε μια λίστα των στοιχείων που χρειάζονται σε διαφορετικές 

καταστάσεις. Για παράδειγμα, η γαμήλια ενδυμασία, οι φωτογραφίες, η υποδοχή, η 

τροφοδοσία κλπ. Οι κατάλογοι αυτοί συμβάλλουν επίσης στην επισκόπηση των 

αντικειμένων και των υπηρεσιών που έχουν ήδη τακτοποιηθεί (Daniels&Loveless, 

2007). Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος 

προϋπολογισμός. Όλος ο προϋπολογισμός θα πρέπει να βασίζεται στις προτεραιότητες 

που ορίστηκαν για το γάμο όπως ο χώρος, η ενδυμασία ή το θέμα του γάμου. Ο 

προγραμματισμός του γάμου πρέπει να γίνει χωρίς άγχος και ο προϋπολογισμός πρέπει 

να διατηρείται σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο. Όταν μπαίνουν ως στόχος τα πολύ ακριβά 

στοιχεία, θα χρειαστεί να γίνουν περικοπές σε άλλα στοιχεία και θα προκληθεί άγχος 

επειδή δεν θα μπορεί να αποκτηθεί ό, τι είχε προγραμματιστεί εξαρχής. Σε περίπτωση 

που κάτι πάει στραβά είναι πάντα καλό να υπάρχει ένα σχέδιο Β. Η διατήρηση κάποιων 

πρόσθετων κεφαλαίων για την ημέρα του γάμου είναι ένα καλό σχέδιο Β. Η 

δημιουργίας μιας λίστας με το κόστος είναι μια καλή ιδέα. Θα πρέπει επίσης να 
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περιλαμβάνεται το σχέδιο Β. Όταν οι δαπάνες συζητούνται με τους προμηθευτές, 

σημειώστε ή ζητήστε επιβεβαίωση των τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέσω email. 

(Hitched.co.uk 2013) Καθώς ο προϋπολογισμός δεσμεύει όλη τη διαδικασία οργάνωσης 

του γάμου και την καθοδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση, το θέμα του γάμου 

καθοδηγεί την οργάνωση του γάμου προς την ολοκλήρωση του οράματος του πελάτη. 

2.2 Το Θέμα του Γάμου 

Κατά το σχεδιασμό ενός γάμου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε το όραμα του πελάτη. 

Επειδή όλοι ως άτομα είναι διαφορετικοί γι 'αυτό και το στυλ κάθε γάμου είναι πάντα 

μοναδικό σε κάθε περίπτωση. Το θέμα του γάμου μπορεί να βασίζεται στην άγρια 

φαντασία του ζευγαριού ή να ακολουθήσει την παραδοσιακή γραμμή των τοπικών 

γαμήλιων εθίμων. Είναι πολύ σημαντικό να συναντήσετε το ζευγάρι για να 

κατανοήσετε το όραμά τους. 

Οι ιδέες για το θέμα του γάμου μπορούν να προκύψουν με βάση ορισμένα στοιχεία. 

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ο ακριβής χώρος, οι εποχές του έτους ή οι διακοπές, η 

ιστορική περίοδος ή μπορεί να είναι απαλλαγμένες από τη φαντασία. Επίσης, τα 

γαμήλια έθιμα σε ορισμένους πολιτισμούς πρέπει να γίνονται σεβαστά κατά τον 

σχεδιασμό ενός παραδοσιακού γάμου. 

Η τοποθεσία και ο χώρος που θα γίνει ο γάμος μπορούν να σχετίζονται με το θέμα, 

αλλά μερικές φορές είναι αδύνατο να βρεθεί αυτό το είδος τοποθεσίας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα, όπως θα ήταν στην 

ιδανική τοποθεσία. Για παράδειγμα, ένας πελάτης θέλει να έχει ένα παριζιάνικο γάμο, 

αλλά ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπει το ταξίδι στο Παρίσι, οπότε ο διοργανωτής του 

γάμου μπορεί να δημιουργήσει τον χώρο για ώστε να δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται 

στο Παρίσι, στήνοντας τα κατάλληλα στοιχεία που φέρνουν στο μυαλό τον 

προορισμό(Daniels&Loveless, 2007). 
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Τα θέματα γάμου καθοδηγούν τη διαδικασία σχεδιασμού και επηρεάζουν τα υπόλοιπα 

στοιχεία, ειδικά τη γεύση και την όψη της τροφοδοσίας. 

2.3 Η Τροφοδοσία στον Γάμο 

Η τροφοδοσία βασίζεται συνήθως στο θέμα του γάμου, παραδείγματος χάριν εάν ο 

γάμος είναι παραδοσιακός, τότε τα πιάτα που προσφέρονται στη γαμήλια δεξίωση 

σχετίζονται πολιτισμικά με το θέμα. Εάν ο γάμος είναι Ιαπωνικός, τα πιάτα θα είναι 

Ιαπωνικά ή θα βασίζονται στην ιαπωνική κουλτούρα. 

Η επιλογή ενός catering για τον γάμο εξαρτάται πάντα από τις υπηρεσίες που αυτό 

προσφέρει. Ορισμένοι από τους προμηθευτές μπορεί να έχουν την δυνατότητα να 

παρέχουν τα τρόφιμα και τα ποτά όπως τα θέλουν οι πελάτες τους, αλλά μπορεί να μην 

έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν φαγητό σε ανθρώπους που ακολουθούν ένα ειδικό 

είδος διατροφής ή ορισμένα θρησκευτικά έθιμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλες τις 

ειδικές διατροφικές συνήθειες όταν συναντάτε τον υπεύθυνο τροφοδοσίας. Είναι 

επίσης πολύ συνηθισμένο να μαγειρέψετε τα γεύματα μόνοι σας, για να αποφύγετε 

αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία επιλογής ή τις συγκρούσεις που μπορεί να προκαλέσει. 

Είναι σημαντικό για τους υπεύθυνους τροφοδοσίας να συναντήσουν το ζευγάρι μερικές 

φορές πριν από την οριστική απόφαση για το μενού. Στην πρώτη συνάντηση ο 

υπεύθυνος της εστίασης θα σχηματίσει άποψη για το πως φαντάζεται το ζευγάρι το 

φαγητό στους γάμους. Στη δεύτερη συνάντηση, ο υπεύθυνος διατροφής έχει να κάνει 

κάποιες προτάσεις στο ζευγάρι, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει αυτό που 

προτιμά. Όταν οι πελάτες έχουν λάβει τις αποφάσεις σχετικά με το φαγητό, η δοκιμή 

του επιλεγμένου μενού είναι σημαντική. Σε αυτές τις συναντήσεις ο υπεύθυνος της 

εστίασης πρέπει να παρέχει στους πελάτες τις εκτιμώμενες δαπάνες για τα τρόφιμα και 

τις υπηρεσίες. 
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Ο τρόπος σερβιρίσματος των τροφίμων εξαρτάται από την δυνατότητα του catering, 

αλλά και από την άνεση που παρέχει ο χώρος της δεξίωσης. Το σέρβις στους γάμους 

μπορεί να είναι στυλ μπουφέ, σέρβις σε πιατέλα ή γαλλικό σέρβις. 

Το στιλ μπουφέ είναι βολικό για τα ζευγάρια, που προτιμούν να υπάρχει ποικιλία 

τροφίμων. Είναι επίσης πολύ πιο εύκολο να διαχωριστούν τα γεύματα ειδικής 

διατροφής από τα κανονικά γεύματα. Αυτό το στυλ είναι μια καλή επιλογή για χώρους 

που είναι μεγάλοι και επιτρέπουν στους επισκέπτες να κινηθούν γύρω από το τραπέζι. 

Είναι μια καλή επιλογή για μεγαλύτερες ομάδες καλεσμένων. 

Το σέρβις σε πιατέλα από την άλλη, είναι βολικό για τα ζευγάρια που προτιμούν κάτι 

συγκεκριμένο και ξέρουν τι θέλουν. Το σερβίρισμα σε πιατέλα δεν απαιτεί πολύ χώρο 

και η παρεχόμενη υπηρεσία είναι πιο προσωπική. Είναι μια καλή επιλογή για 

μικρότερες ομάδες καλεσμένων. Το γαλλικό στυλ δίνει περισσότερη προσοχή στους 

επισκέπτες και το ίδιο το ζευγάρι. Στο γαλλικό στυλ τα γεύματα είτε ετοιμάζονται στο 

τραπέζι είτε τα γεύματα συναρμολογούνται στην κουζίνα πάνω σε ένα μεγάλο πιάτο 

και σερβίρονται στο τραπέζι. 

Μια από τις πιο αναμενόμενες στιγμές στους γάμους είναι η κοπή της γαμήλιας 

τούρτας. Σήμερα τα στυλ τούρτας σχεδιάζονται σύμφωνα με το θέμα που γάμου, αλλά 

τα στοιχεία που βοηθούν την επιλογή τούρτας είναι η επικάλυψη, η γεύση, το σχέδιο 

και το μέγεθος. 

Η επικάλυψη της τούρτας την κάνει όμορφη. Μπορεί να φτιάχνεται από κρέμα 

βουτύρου ή ζαχαρόπαστα. Η γεύση είναι σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της 

σωστής τούρτας. Όταν οι πελάτες επιλέγουν τούρτα, πρέπει να δοκιμάσουν τις 

διαθέσιμες επιλογές για να βρουν έναν συνδυασμό που να τους αρέσει. Το σχέδιο και 

το μέγεθος της τούρτας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής της 

τούρτας. Το σχέδιο της τούρτας μπορεί να επηρεαστεί από το θέμα του γάμου και αυτό 

την καθιστά μοναδική. Το μέγεθος της τούρτας εξαρτάται από τον αριθμό των 

καλεσμένων. 
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Ο χρόνος κοπής της τούρτας είναι σημαντικός. Καθώς είναι η πιο αναμενόμενη στιγμή 

της δεξίωσης του γάμου, θα κρατήσει τον ενθουσιασμό σε υψηλά επίπεδα μέχρι το 

τέλος (Daniels&Loveless, 2007). 

Το μέγεθος και το στυλ της τροφοδοσίας σε γάμους εξαρτάται από την ώρα κατά την 

οποία γίνεται ο γάμος ή από το μέγεθος της λίστας προσκεκλημένων. Για τους 

μικρότερους γάμους, ένα πιο φιλικό πάρτι τσαγιού θα ήταν αρκετό για τον εορτασμό 

του γάμου, για μεγαλύτερους γάμους ένας μπουφές θα ήταν μια τέλεια λύση. Ανάλογα 

με την εποχή και το θέμα του γάμου, η τροφοδοσία θα βασίζεται στο γενικότερο 

πλάνο. Για παράδειγμα, ένα μπάρμπεκιου θα ήταν μια ωραία ιδέα για τους 

καλοκαιρινούς γάμους. 

Το στυλ μπουφέ προσθέτει ποικιλία στα γαμήλια γεύματα και προσφέρει περισσότερες 

επιλογές στους καλεσμένους με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Σε μικρότερους 

απογευματινούς γάμους το τσάι θα ήταν ένας καλός τρόπος για να έχουμε τους 

παραδοσιακούς γαμήλιους λόγους και χαιρετισμούς για το παντρεμένο 

ζευγάρι(Pearson, 2013). 

Όπως η τροφοδοσία σχετίζεται με το θέμα του γάμου, έτσι και η ενδυμασία του γάμου 

ακολουθεί τις ίδιες αρχές. 

2.4 Η Γαμήλια Ενδυμασία 

Για τις περισσότερες νύφες η ενδυμασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του 

γάμου. Ειδικά όταν πρόκειται για παραδοσιακούς γάμους, το νυφικό πρέπει να 

βασίζεται ακριβώς στις παραδόσεις του γάμου και δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. 

Η επιλογή της ενδυμασίας είναι μία επιλογή την οποία η νύφη θέλει να κάνει συνήθως 

μόνη της ή με τη βοήθεια ενός καλού φίλου ή της οικογένειας. Παρόλα αυτά είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε τα στυλ των νυφικών φορεμάτων. 
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Σήμερα, πολλές γυναίκες, που παντρεύονται, εμπνέονται από τον κόσμο της μόδας. 

Παρακολουθούν τις τάσεις και παίρνουν ιδέες για το πώς πρέπει να είναι το φόρεμα. 

Ορισμένες νύφες ακολουθούν επίσης τις παραδόσεις και χρησιμοποιούν τα νυφικά των 

μητέρων τους. Είναι σημαντικό για τη νύφη το νυφικό να είναι τέλειο κατά τη γνώμη 

της και να την κάνει ευτυχισμένη. 

Το πιο συχνό χρώμα στον κόσμο για νυφικό είναι το λευκό. Σε ορισμένους πολιτισμούς 

το χρώμα του νυφικού μπορεί να είναι κάποιο άλλο, ακολουθώντας τα παραδοσιακά 

έθιμα στη χώρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το κινεζικό νυφικό. 

Τέτοιες παραδόσεις, όπως "κάτι καινούργιο, κάτι παλιό, κάτι δανεικό και κάτι μπλε" 

είναι ένας τρόπος για να φτιάξεις μια γαμήλια ενδυμασία. Κάτι παλιό σχετίζεται με τα 

αντικείμενα που η νύφη έχει αποκτήσει από την οικογένειά της ως κληρονομιά. Κάτι 

νέο σχετίζεται με τα αντικείμενα που αγόρασε η ίδια η νύφη. Κάτι δανεικό μετράει ως 

κάτι που έχει δανειστεί από τους φίλους, για παράδειγμα από την παράνυφο της. 

Η επιλογή της ενδυμασίας για τον γαμπρό είναι πολύ πιο εύκολη. Είναι συνήθως ένα 

σμόκιν στα μέτρα του γαμπρού, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα γιλέκο, ανάλογα με 

τις τρέχουσες τάσεις. 

Επίσης οι συνοδοί του γαμπρού φορούν σμόκιν στο γάμο. Δεν χρειάζεται να είναι 

παρόμοια, αλλά πρέπει να ταιριάζουν με την επιλογή των παρανύφων. Τα φορέματα 

των παράνυφων είναι συνήθως ίδια, αλλά ο σχεδιασμός του φορέματος ποικίλλει 

ανάλογα με τον τύπο του σώματος (Daniels&Loveless, 2007). 

Κάθε ζευγάρι έχει τις δικές του προτιμήσεις σε γαμήλια ενδύματα, αλλά και στον τρόπο 

με τον οποίο οι καλεσμένοι πρέπει να είναι ντυμένοι για την εκδήλωση. Οι γάμοι 

μπορεί να είναι επίσημοι ή ανεπίσημοι και δίνονται οδηγίες για το τι να φορέσει κανείς 

και τι όχι. Για τις γυναίκες μπορεί να είναι κοστούμι ή κοκτέιλ / κοντό φόρεμα. Για τους 

άνδρες μπορεί να είναι κοστούμι ή σμόκιν. 
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Σε γάμους η νύφη είναι το κέντρο της προσοχής, η οποία καθορίζει επίσης πώς οι 

γυναίκες πρέπει να είναι ντυμένες για τον γάμο ως καλεσμένες. Δεδομένου ότι ένα 

παραδοσιακό νυφικό είναι λευκό, αυτό το χρώμα δεν πρέπει να φορεθεί από τους 

καλεσμένους. Τα φορέματα ή τα κοστούμια πρέπει να είναι κατάλληλα και να μην είναι 

υπερβολικά. Για τους άνδρες το κοστούμι θα πρέπει να είναι σε σκοτεινούς τόνους, με 

εξαίρεση τους βραδινούς γάμους. Ηπρόσκληση συνήθως περιγράφει το ντύσιμο που 

απαιτείται για την περίσταση (Nellis, 2013). 

Το νυφικό είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα κατά τη διάρκεια του γεγονότος. Η 

γαμήλια τελετή είναι το πρώτο μέρος όπου βλέπουν οι καλεσμένοι τη νύφη με το 

νυφικό της. 

2.5 Η Τελετή 

Η τελετή είναι το κύριο γεγονός του γάμου. Είναι η στιγμή που οι φιλοξενούμενοι θα 

μαζευτούν για να τιμήσουν την ένωση του ζευγαριού. Στην τελετή η νύφη είναι η 

πρωταγωνίστρια. Οι περισσότερες από τις γαμήλιες τελετές αποτελούνται από τέσσερα 

βασικά στοιχεία: τον ιερέα, τιςαναγνώσεις και τους όρκους, την ανταλλαγή δαχτυλιδιών 

και αντικειμένων και το πρόγραμμα της τελετής. Αυτά τα στοιχεία διαφέρουν σε κάθε 

πολιτισμό ανάλογα με τα γαμήλια έθιμα.Ο ιερέας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των 

γάμων. Στους διαπολιτισμικούς γάμους ο ιερέας πρέπει να έχει εκπαίδευση σε 

πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές και να γνωρίζει την παραδοσιακή ροή της 

τελετής, αν δεν έχει σχεδιαστεί διαφορετικά. 

Οι αναγνώσεις και οι όρκοι μπορούν να αποτελούνται από κείμενα τα οποία έχουν 

γράψει τα ζευγάρια μόνα τους ή έχουν επιλεγεί μαζί με τον ιερέα. Αυτά τα κείμενα 

μπορεί να είναι θρησκευτικά και να αποτελούν αποσπάσματα από τα ιερά κείμενα 

θρησκειών, αλλά μπορούν ακόμα και να είναι ανεξάρτητα των ιερών κειμένων αλλά να 

έχουν πνευματική και συναισθηματική αξία. Οι αναγνώσεις μπορούν να 

περιλαμβάνουν ένα άλλο άτομο, όπως ένα μέλος της οικογένειας, για να διαβάσει το 
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επιλεγμένο κείμενο για το ζευγάρι. Οι όρκοι είναι οι προσωπικές υποσχέσεις ανάμεσα 

στο ζευγάρι. 

Η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών και των αντικειμένων είναι μια συμβολική πράξη, όπου 

ανταλλάσσονται αντικείμενα όπως τα δαχτυλίδια μεταξύ των ζευγαριών. Σε μερικούς 

πολιτισμούς οι παραδόσεις του γάμου εκτελούνται σε αυτό το στάδιο της τελετής.  

Το πρόγραμμα τελετής συνοψίζει τη γαμήλια τελετή. Αποτελείται από την λίστα των 

αντικειμένων που χρειάζονται στο γάμο και τη ροή του προγράμματος. 

Για τον διοργανωτή του γάμου είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζει την πολιτική που 

ακολουθείται στον γάμο. Αυτό διευκολύνει τον διοργανωτή να δώσει οδηγίες στους 

συμμετέχοντες στην τελετή. Επίσης, τα νομικά θέματα θεωρούνται μέρος της πολιτικής 

του γάμου, για παράδειγμα αν ο ένας σύντροφος έχει παντρευτεί ξανά στο παρελθόν, ο 

παλιός γάμος πρέπει να ακυρωθεί (Daniels&Loveless, 2007). 

Σε κάθε τελετή, πρέπει να υπάρχει ιερέας. Μπορεί να είναι εντεταλμένο πρόσωπο από 

την πλευρά της εκκλησίας, από το τζαμί ή τον εκάστοτε ναό. Για να προσθέσετε την 

προσωπική πινελιά στον γάμο, ο ιερέας μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος φίλος, ο 

οποίος κατανοεί και εκτιμά την τιμή που του δόθηκε. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής, μπορεί να υπάρξουν δύο διαφορετικοί όρκοι: 

προσωπικός όρκος και ο όρκος του δαχτυλιδιού. Οι προσωπικοί όρκοι είναι το σύμβολο 

του ζευγαριού που γίνονται σύζυγοι, ο όρκος των δαχτυλιδιών είναι το σύμβολο της 

αδιάσπαστης αγάπης. Σε ορισμένους πολιτισμούς ο όρκος του δακτυλίου περιλαμβάνει 

επίσης τον προσωπικό όρκο. Οι όρκοι είναι προσωπικές δηλώσεις αφοσίωσης και 

αγάπης στο έτερον ήμισυ. Μπορούν να γραφτούν ξεχωριστά ή σε συνεργασία με το 

έτερον ήμισυ (Stewart, 2013). 

Η τελετή είναι το κύριο γεγονός της μέρας του γάμου, αλλά οι γάμοι δεν είναι απλά 

ευλογίες προς τους νεόνυμφους, είναι μια μέρα που πρέπει να απολαμβάνουν οι 
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παρευρισκόμενοι σε μια καλή ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα μπορεί να δημιουργηθεί 

χρησιμοποιώντας το σωστό είδος διακόσμησης. 

2.6 Η Διακόσμηση με Λουλούδια 

Ο διάκοσμος λουλουδιών αντιπροσωπεύει τη διάθεση και τον τόνο του γάμου και είναι 

εξέχον χαρακτηριστικό στην τελετή και στην υποδοχή. Κατά την επιλογή των 

λουλουδιών σε έναν γάμο πρέπει να είναι σαφές το πού χρειάζονται να τοποθετηθούν, 

ποιος τα χρειάζεται, τι είδη λουλουδιών χρειάζονται, ποιος θα τα εγκαταστήσει και 

ποιος θα τα καθαρίσει. 

Τα λουλούδια χρησιμοποιούνται με πολλούς τρόπους στο γάμο. Χρησιμοποιούνται 

κυρίως ως διακοσμήσεις, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης ως μέρος ορισμένων 

παραδόσεων. Ως διακόσμηση στις εσωτερικές τελετές η σημασία τους είναι να 

δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα και να καλωσορίσουν τους επισκέπτες. Στις 

εξωτερικές τελετές τα λουλούδια δημιουργούν ένα σημείο εστίασης. Τα λουλούδια 

χρησιμοποιούνται επίσης στην τελετή από το κορίτσι των λουλουδιών, από τις 

παράνυφες και μερικές φορές και από τους συνοδούς του γαμπρού. 

Η επιλογή των λουλουδιών εξαρτάται από την εποχή, το χρώμα, το άρωμα, το σχήμα 

και το μέγεθος. Οι εποχές καθορίζουν ποια λουλούδια είναι διαθέσιμα για χρήση, τα 

χρώματα προσελκύουν την προσοχή, το άρωμα δεν πρέπει να είναι πολύ ισχυρό, το 

σχήμα και το μέγεθος δίνει την τελική πινελιά για τα στοιχεία διακόσμησης. 

Στη γαμήλια δεξίωση, η διακόσμηση είναι συνήθως ένα βασικό στοιχείο. Τα πρώτα 

λουλούδια στην περιοχή υποδοχής προδιαθέτουν για τον τόνο και της υπόλοιπης 

δεξίωσης. Τα κεντρικά κομμάτια στην υποδοχή θα πρέπει να έχουν μέγεθος ανάλογο 

με τα τραπέζια που χρησιμοποιούνται. Η εγκατάσταση και η αφαίρεση της 

διακόσμησης λουλουδιών γίνεται από τον floraldesigner. Τα εκτιμώμενα τέλη για την 

υπηρεσία βασίζονται στον χρόνο και τις διαρρυθμίσεις στον χώρο (Daniels&Loveless, 
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2007). Τα λουλούδια είναι μέρος της διακόσμησης και δημιουργούν τη διάθεση. Ένας 

τρόπος για να θυμάστε την αίσθηση της ημέρας του γάμου είναι να τραβήξετε 

φωτογραφίες ή βίντεο από την τελετή και την δεξίωση. 

2.7 Φωτογραφία 

Είναι πάντα καλό να έχουμε κάποιες αναμνήσεις από σημαντικά γεγονότα. Ειδικά 

στους γάμους, η διατήρηση των σημαντικών και συναρπαστικών στιγμών είναι πολύ 

σημαντική για τα ζευγάρια που παντρεύονται. Το εκτιμώμενο ποσοστό στον 

προϋπολογισμό γάμου για τη φωτογραφία είναι 10-15%. 

Είναι πολύ δημοφιλές να έχετε φωτογραφίες γάμου, αλλά και βίντεο από τη γαμήλια 

τελετή και τη δεξίωση. Η φωτογραφία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: παραδοσιακά ή 

σε στυλ φωτορεπορτάζ. 

Η παραδοσιακή φωτογραφία έχει να κάνει με την απαθανάτιση των στιγμών με 

παραδοσιακούς τρόπους και ακολουθεί τις οδηγίες που δίνονται από τον φωτογράφο. 

Στο στυλ φωτορεπορτάζ όλες οι στιγμές είναι φυσικές και αποθανατίζονται καθώς 

συμβαίνουν. Δεν προτιμούν όλοι οι φωτογράφοι  το φωτορεπορτάζ, καθώς μερικοί από 

αυτούς παραμένουν εν μέρει παραδοσιακοί (Daniels&Loveless, 2007). 

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι αναμνήσεις που φέρνουν πίσω το αίσθημα της 

ημέρας του γάμου. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας ημέρας η μουσική και η ψυχαγωγία 

είναι τα βασικά στοιχεία για να διατηρήσετε το κέφι σε υψηλά επίπεδα κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. 

2.8 Μουσική και Ψυχαγωγία 

 Στους γάμους η μουσική και η ψυχαγωγία χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

είναι κατά τη διάρκεια της τελετής και το δεύτερο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης και τις 
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ώρες του κοκτέιλ. Η μουσική της τελετής χωρίζεται σε πέντε φάσεις: πρελούδιο, πομπή, 

τελετή, αποχώρηση και ολοκλήρωση. Η μουσική σε όλες αυτές τις φάσεις έχει το δικό 

της νόημα. 

Το πρελούδιο μπορεί να είναι μια παράσταση χορωδίας ή σολίστ με κάποιο κατάλληλο 

μουσικό όργανο. Το πρελούδιο παίζεται ενώ οι φιλοξενούμενοι φτάνουν και 

οδηγούνται στις θέσεις τους για να περιμένουν τη νύφη να εμφανιστεί. 

Η φάση της πομπής αρχίζει όταν η νύφη φτάσει στο διάδρομο όπου βρίσκεται το άλλο 

μέλος του ζευγαριού. Η διάρκεια της είναι συνήθως ένα τραγούδι και θα πρέπει να 

διαρκεί μέχρι η νύφη και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην τελετή (π.χ. παράνυφοι) να 

πάρουν τη θέση τους. Το κομμάτι που χρησιμοποιείται σε αυτή τη φάση συνήθως είναι 

η επωδός του Lohengrin, η οποία απλά ονομάζεται HereComes the Bride (Ιδού, Έρχεται 

η Νύφη). 

Η φάση της τελετής μπορεί να αποτελείται από μουσικά στοιχεία όπως ομαδικές 

προσευχές, ύμνους ή παράσταση σολίστ ή χορωδίας. Η μουσική για την τελετή πρέπει 

να συμφωνηθεί με τον ιερέα. 

Η φάση της αποχώρησης περιλαμβάνει την έξοδο των νεόνυμφων και των ακόλουθων 

τους από τον χώρο του μυστηρίου. Η μουσική σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι 

χαρούμενη και να έχει κάποια σημασία για το ζευγάρι. 

Η φάση της ολοκλήρωσης περιλαμβάνει μουσική που παίζεται έως ότου οι καλεσμένοι 

βγουν από τον χώρο που τελέστηκε το μυστήριο. Επιτρέπει την ομαλή έξοδο των 

καλεσμένων υπό το ρυθμό όμορφης μουσικής. 

Στη δεξίωση του γάμου η μουσική πρέπει να επιλέγεται με σύνεση. Κατά τη διάρκεια 

των κοκτέιλ, η μουσική πρέπει να είναι ελαφριά και να επιτρέπει στους ανθρώπους να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Αν ο χώρος υποδοχής το επιτρέπει, η μουσική μπορεί να 

παιχτεί από κάποια μπάντα ή καλλιτέχνη, αλλά η μουσική δεν πρέπει να χαθεί κάτω 

από τις συνομιλίες ή να τις καλύψει. 
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Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης η μουσική μπορεί να είναι μια προ-

ηχογραφημένηplaylistπου παίζεται από DJ ή αλλιώς κάποια μπάντα. Η δεξίωση γάμου 

περιλαμβάνει επίσης και άλλα είδη διασκέδασης, όπως το γαμήλιο χορό, το κόψιμο της 

τούρτας, γαμήλια παιχνίδια και άλλες τελετουργίες της γαμήλιας δεξίωσης 

(Daniels&Loveless, 2007). 

Δεδομένου ότι η μουσική είναι σημαντική για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

ατμόσφαιρα για την ημέρα του γάμου, πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά το που   

παίζεται η μουσική και πόσο χώρο χρειάζεται ο μουσικός εξοπλισμός ή η μπάντα. Για 

να βεβαιωθείτε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, είναι σημαντικό να σχεδιάσετε τη διάταξη 

της τοποθεσίας και να εξετάσετε τι εξοπλισμός πρέπει να υπάρχει. 

2.9 Ενοικίαση αντικειμένων και διάταξη τοποθεσίας 

Όταν εξετάζετε τη διάταξη του χώρου της δεξίωσης, η ενοικίαση θα πρέπει να 

θεωρείται ως μια επιλογή για την διακόσμηση του χώρου. Η ενοικίαση των  στοιχείων 

της γαμήλιας δεξίωσης μπορεί να μειώσει το κόστος σε σχέση με το ενδεχόμενο αγοράς 

των ίδιων στοιχείων. Αυτά τα είδη προς ενοικίαση περιλαμβάνουν σκηνές, έπιπλα και 

επιτραπέζια σκεύη, φωτιστικά και άλλα μικρότερα αντικείμενα. Σχετικά με τη διάταξη, 

ο χώρος πρέπει να είναι αρκετά οικείος. 

Σε υπαίθριες δεξιώσεις γάμου χρησιμοποιούνται πολύ συχνά οι σκηνές. Όταν 

ενοικιάζετε ή αγοράζετε μια σκηνή για γαμήλια δεξίωση, πρέπει να  υπολογίζετε το 

στυλ, το μέγεθος και την τιμή. Υπάρχουν δύο στυλ σκηνών. Οι σκηνές με πασσάλους και 

οι σκηνές με πλαίσιο. 

Οι σκηνές με πασσάλους θεωρούνται κλασικές και στηρίζονται σε εξωτερικούς και 

εσωτερικούς πασσάλους. Οι πάσσαλοι πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος για να 

είναι σταθεροί. Οι σκηνές πλαισίου υποστηρίζονται από σωληνώσεις αλουμινίου και 
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δεν χρειάζεται να είναι στερεωμένες στο έδαφος. Οι σκηνές με πασσάλους μπορούν να 

είναι υψηλότερες από τις σκηνές πλαισίου, αλλά λιγότερο όμορφες. Οι σκηνές 

πλαισίου από την άλλη, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να στηθούν. 

Το μέγεθος της σκηνής καθορίζεται από τον αριθμό των καλεσμένων, εάν αυτοί θα 

κάθονται και άλλα πρόσθετα στοιχεία, όπως είναι η πίστα χορού. Συνιστάται πάντα να 

έχετε περισσότερο χώρο από ό, τι χρειάζεται παρά να υπάρχει συνωστισμός. Το 

μέγεθος είναι επίσης ένας παράγοντας όταν συζητάμε για την τιμή ενοικίασης της 

σκηνής. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή είναι για παράδειγμα η θέρμανση, 

το δάπεδο και ο κλιματισμός. 

Χωρίς έπιπλα και επιτραπέζια σκεύη η γαμήλια δεξίωση δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. Το σχέδιο χρήσης ορισμένων αντικειμένων πρέπει να γίνει με τον 

διαθέσιμο χώρο. Ορισμένοι χώροι επιτρέπουν τη χρήση ιδίων επιτραπέζιων σκευών και 

ορισμένοι απαιτούν τη χρήση των αντικειμένων που υπάρχουν εκεί. Μερικές φορές 

μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση για τη χρήση ορισμένων επιπλέον αντικείμενων που 

έχουν ενοικιασθεί από το ζευγάρι, αλλά πάντα σύμφωνα με τους κανόνες και τους 

κανονισμούς του χώρου. 

Η διάταξη και τα επιτραπέζια σκεύη μερικές φορές εξαρτώνται από τα διαθέσιμα 

αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο. Τι μεγέθους τραπέζια υπάρχουν, ποιο σχήμα 

έχουν, πόσες καρέκλες χωρούν γύρω από ένα τραπέζι, εάν υπάρχουν επιτραπέζια 

σκεύη που να ταιριάζουν με το θέμα του γάμου. Η τιμή ενοικίασης των πιο 

συνηθισμένων αντικειμένων είναι χαμηλότερη από αυτή των ειδών πολυτελείας. 

Ο φωτισμός είναι πολύ σημαντικό μέρος της δεξίωσης. Δημιουργεί την κατάλληλη 

ατμόσφαιρα στην αίθουσα χορού και της δίνει ζωή. Τα πρώτα σημεία εστίασης του 

φωτισμού είναι τα κεντρικά διακοσμητικά κομμάτια του τραπεζιού. Αυτά τα σημεία 

μπορούν να φωτιστούν με τρόπο τέτοιο ώστε να "αναδειχθούν" ή για να ομορφύνουν 

ολόκληρο το τραπέζι. 
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Ο φωτισμός πάνω από την πίστα θα πρέπει να είναι ζεστός και να δημιουργεί το σωστό 

είδος διάθεσης για ένα ρομαντικό γαμήλιο χορό. Η χρήση Gobos (πατρόν που 

δημιουργούν μοτίβα) στον φωτισμό είναι συνηθισμένη, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ηλεκτρονικός φωτισμός για να δημιουργηθούν μοτίβα στην πίστα. 

Τα Gobos και οι ηλεκτρονικοί φωτισμοί χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα 

μοναδικό συναίσθημα. 

Στις σκηνές ο φωτισμός είναι πιο περίπλοκος και πιο ακριβός. Χρειάζεται διπλάσιο 

χρόνο για να ρυθμιστεί σε σχέση με μια αίθουσα χορού και επίσης κοστίζει το 

διπλάσιο. 

Η διάταξη του χώρου είναι ένα σχέδιο χαρτογράφησης των στοιχείων που απαιτούνται 

στους χώρους της τελετής και της δεξίωσης. Ξεκινά με μια κενή διάταξη των 

τοποθεσιών και τελειώνει με ένα σχέδιο σε ένα χαρτί. Δεν χρειάζεται να είναι ένα 

αριστούργημα, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει πολύ όταν ενώνονται όλα τα κομμάτια του 

σχεδιασμού μαζί (Daniels&Loveless, 2007). 

Η γαμήλια διακόσμηση δημιουργεί την επιθυμητή ατμόσφαιρα την ημέρα του γάμου, 

αλλά τα στοιχεία της μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πριν από την ημέρα του γάμου. 

Τα στοιχεία διακόσμησης μπορούν να εντοπιστούν ακόμη και στα χαρτικά είδη που 

σχετίζονται με το γάμο. 

2.10 Χαρτικά είδη και εθιμοτυπία 

Τα χαρτικά είδη είναι παρόντα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας του γάμου, 

από τα προσκλητήρια μέχρι τις ευχαριστήριες κάρτες. Αυτά τα στοιχεία έχουν το 

μικρότερο κομμάτι στον προϋπολογισμό. 
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Τα προσκλητήρια αποστέλλονται περίπου ένα χρόνο πριν από την ημέρα του γάμου και 

αποστέλλονται σε όλους τους πιθανούς καλεσμένους. Οι πληροφορίες που δίνονται 

στα προσκλητήρια είναι τα ονόματα της νύφης και του γαμπρού, η ημερομηνία και η 

τοποθεσία του γάμου. Είναι σημαντικό, ειδικά όταν σχεδιάζονται γάμοι με κάποιον 

ειδικό προορισμό. 

Οι επίσημες προσκλήσεις περιλαμβάνουν εσωτερικό και εξωτερικό φάκελο, κάρτα 

πρόσκλησης, κάρτα για την δεξίωση και κάρτα απάντησης. Ο εξωτερικός φάκελος 

χρησιμοποιείται για να διατηρεί τον εσωτερικό φάκελο καθαρό. Η κάρτα πρόσκλησης 

παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον γάμο. Η κάρτα για την δεξίωση  

αποστέλλεται εάν η δεξίωση και η τελετή είναι σε διαφορετικά μέρη. Οι κάρτες 

απάντησης αποστέλλονται για να απαντήσουν οι καλεσμένοι στην πρόσκληση. 

Ο εξωτερικός φάκελος είναι ο πιο επίσημος και δεν πρέπει να περιλαμβάνει 

συντομογραφίες. Θα πρέπει να απευθύνεται στον κύριο παραλήπτη. Στον εσωτερικό 

φάκελο μπορούν να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων 

άλλων μελών της οικογένειας που προσκαλούνται στον γάμο. 

Για την εκτύπωση των προσκλήσεων χρησιμοποιούνται τέσσερις βασικές μορφές: 

εγχάραξη, ανάγλυφη, θερμογραφία και επίπεδη. Η εγχάραξη είναι πολύ τυπική και 

παραδοσιακή, στην οποία η υφή έχει σχεδιαστεί για να είναι λίγο ανυψωμένη και όταν 

γυρνάει η σελίδα να φαίνεται εντυπωσιακή. Η ανάγλυφη μορφή είναι το αντίθετο της 

χάραξης, αφήνοντας μια εσοχή στο μπροστινό μέρος της πρόσκλησης και δίνει μια λεία 

αίσθηση. Θεωρείται αριστοκρατικό στυλ και πολύ ακριβό. Η θερμογραφία είναι το πιο 

κοινό στυλ και είναι παρόμοια με την εγχάραξη. Στη θερμογραφία η εκτύπωση γίνεται 

σε κανονικό εκτυπωτή. Κάνει το κείμενο να φαίνεται λίγο υπερυψωμένο, αλλά δεν 

εντυπωσιάζει. Η επίπεδη εκτύπωση χρησιμοποιείται όταν το προσκλητήριο έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην χρειάζεται να είναι υπερυψωμένη η γραμματοσειρά. 

Όλοι αυτοί οι τύποι εκτύπωσης έχουν επίσης διαφορά στο χαρτί που χρησιμοποιείται 

για την πρόσκληση. Στο στυλ εγχάραξης το χαρτί είναι συνήθως από βαμβάκι και έχει 



27 
 

υδατογραφία, στην ανάγλυφη εκτύπωση χρησιμοποιείται μαλακό χαρτί. Όπως το στυλ 

εκτύπωσης, έτσι και η ποιότητα και το χρώμα του χαρτιού καθορίζει την τιμή των 

προσκλητηρίων. 

Τα προσκλητήρια μπορούν να γραφτούν με τέσσερις διαφορετικούς τύπους 

γραμματοσειρών. Η γραμματοσειρά μπορεί να είναι καλλιγραφική ή τυπογραφείου, 

κεφαλαία ή συνδυασμός  κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, συνδυασμός 

μονογραμμάτων ή άλλων  ειδικών γραμματοσειρών και χρωμάτων μελανιού. 

Η διατύπωση σε κάθε προσκλητήριο αποτελείται από έξι μέρη. Την παρουσίαση, το 

αίτημα, τη νύφη και το γαμπρό, την ημερομηνία και ώρα, την τοποθεσία και τις ειδικές 

οδηγίες. Η διατύπωση στην κάρτα απάντησης πρέπει να είναι γραμμένη σε παρόμοιο 

στυλ με την πρόσκληση. 

Πριν από την παραγγελία των προσκλητηρίων, το ζευγάρι θα πρέπει να κάνει λίγες 

δοκιμές και να επαληθεύσει τα κείμενα στις δοκιμαστικές προσκλήσεις. Ο αριθμός των 

προσκλητηρίων δεν πρέπει να υπολογίζεται ανά άτομο αλλά ανά οικογένεια. Σε 

περίπτωση πρόσκλησης μιας οικογένειας πέντε ατόμων, θα πρέπει να αποσταλεί μόνο 

μία πρόσκληση και όχι πέντε. 

Κατά τη φάση παράδοσης, τα προσκλητήρια πρέπει να ζυγιστούν και να αποσταλούν 

έξι έως δέκα εβδομάδες πριν από την ημέρα του γάμου. Κατά την αποστολή των 

προσκλήσεων, η χρήση γραμματοσήμων με θέμα την αγάπη είναι πολύ συνηθισμένη. 

Κατά τη διάρκεια του γάμου σημαντικά έγγραφα είναι το πρόγραμμα, το οποίο 

καθοδηγεί τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τελετής, τα καρτελάκια καθισμάτων, 

που δείχνουν τα καθίσματα για κάθε άτομο κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, το μενού, 

για να δώσετε μια επισκόπηση του προγραμματισμένου μενού (εάν το γεύμα 

σερβίρεται), εξατομικευμένα προϊόντα χαρτιού, τα οποία μπορεί να είναι για 

παράδειγμα χαρτοπετσέτες με το όνομα του ζευγαριού, η αναγγελία γάμου, όταν 
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γίνονται μικρότεροι γάμοι. Πρόκειται για ειδοποίηση για τους ανθρώπους που δεν 

προσκλήθηκαν ή δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στο γάμο 

  

Οι ευχαριστήριες κάρτες στέλνονται σε όλους τους καλεσμένους που έλαβαν μέρος 

στην εκδήλωση. Τα μηνύματα αποστέλλονται μόνο για να ευχαριστήσουν όλους τους 

συμμετέχοντες και μπορεί να περιλαμβάνουν μια φωτογραφία γάμου 

(Daniels&Loveless, 2007). Ενώ τα χαρτικά είδη είναι παρόντα κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της διαδικασίας, η μεταφορά είναι ένα προσωρινό στοιχείο κατά τη 

διάρκεια του γάμου. 

2.11 Μεταφορά 

Η μεταφορά είναι πάντα ένα θέμα κατά την οργάνωση ενός γεγονότος, το ίδιο και κατά 

τη διάρκεια του γάμου. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πόσοι άνθρωποι θα 

χρειαστούν μεταφορά. Δεύτερη ερώτηση είναι ποιος πρέπει να μεταφερθεί και το τρίτο 

ερώτημα πότε θα χρειαστεί η μεταφορά. 

Παραδοσιακά, η διαδρομή μέχρι το μέρος που γίνεται η τελετή είναι η τελευταία φορά  

που η νύφη ταξιδεύει ως ελεύθερη γυναίκα, και συνοδεύεται από τους γονείς της, από 

το πρόσωπο που την παραδίδει στο γαμπρό ή αν ο πατέρας συναντά τη νύφη στην 

τελετή, οι κυρίες έχουν την δική τους μεταφορά. 

Συνήθως ένα κλασικό αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της νύφης. Ο 

γαμπρός  μπορεί να συνοδεύεται από την οικογένειά του ή τους φίλους του. Ανάλογα 

με τον προϋπολογισμό, μπορεί να κανονιστεί επίσης μεταφορά  για τους καλεσμένους, 

τους ακόλουθους της νύφης και την υπόλοιπη οικογένεια. Το στυλ της μεταφοράς 

εξαρτάται από το ύφος του γάμου και τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται τη 

μεταφορά. 
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Συνήθως ένα κλασικό αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της νύφης. Ο 

γαμπρός  μπορεί να συνοδεύεται από την οικογένειά του ή τους φίλους του. 

 Ανάλογα με τον προϋπολογισμό, μπορεί να κανονιστεί επίσης μεταφορά  για τους 

καλεσμένους, τους ακόλουθους της νύφης και την υπόλοιπη οικογένεια. Το στυλ της 

μεταφοράς εξαρτάται από το ύφος του γάμου και τον αριθμό των ατόμων που 

χρειάζονται τη μεταφορά. 

Κατά τη μετάβαση από την τελετή στην δεξίωση, το μέσο μεταφοράς μπορεί να είναι το 

ίδιο με αυτόν  που χρησιμοποιήθηκε για την τελετή. Εάν οι καλεσμένοι χρησιμοποιούν 

το προσωπικό όχημά τους, είναι καλό να τους δώσουμε οδηγίες προς τον χώρο της 

δεξίωσης και επίσης να υπάρχει ένας παρκαδόρος για να βοηθήσει με το χώρο 

στάθμευσης. Είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό να ρωτήσουμε τους καλεσμένους αν 

μετακινούνται με το προσωπικό τους όχημα, πράγμα που καθιστά ευκολότερο το 

σχεδιασμό του χώρου στάθμευσης σε συνεργασία με τον χώρο υποδοχής. Το στυλ της 

μεταφοράς για το παντρεμένο ζευγάρι εξαρτάται από το ύφος του γάμου. 

Η μεταφορά από τη δεξίωση στον τελικό προορισμό πρέπει να προγραμματιστεί κατά 

τις προτιμήσεις του ζευγαριού. Μπορεί να είναι ήσυχη ή εντυπωσιακή η έξοδος από τη 

γαμήλια δεξίωση. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε όλους τους καλεσμένους που 

χρειάζονται μεταφορά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (Daniels&Loveless, 2007). 

Η μέρα του γάμου μπορεί να είναι πολύ χαοτική και κάτι θα μπορούσε να πάει στραβά 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι καλό να υπάρχει ένα σχέδιο για το τι χρειάζεται να 

γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας του γάμου. 

Λεπτομέρειες για τη μέρα του γάμου 

Είναι πάντα καλό να υπάρχει ένα σχέδιο Β για την περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Το 

μεταφορικό μέσον για τη νύφη θα μπορούσε να αργήσει ή κάτι θα πάει στραβά κατά τη 

διάρκεια της τελετής. 
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Κατά τη μέρα του γάμου οι τελετουργίες για το γαμπρό και τη νύφη είναι διαφορετικές. 

Για τον γαμπρό η προετοιμασία μπορεί να είναι ευκολότερη, για τη νύφη όμως είναι 

μια ολόκληρη διαδικασία. Η προετοιμασία του γάμου συμπεριλαμβάνει τους κομμωτές 

και τους ειδικούς στο μακιγιάζ. Επίσης, μέρος του σχεδιασμού της ημέρας του γάμου 

είναι η εκτίμηση κινδύνου, οι λεπτομέρειες ασφαλείας και η ετοιμότητα σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. 

Η νύφη συνήθως ετοιμάζεται μαζί με τις παράνυφες. Για να ολοκληρωθούν σωστά το 

φορμάρισμα των μαλλιών και το μακιγιάζ, η διαδικασία πάντα ξεκινά με τη νύφη. Όταν 

υπάρχει κομμωτής, η νύφη μπορεί να κάνει μερικές δοκιμές σε διαφορετικά στυλ. 

Καθώς η νύφη είναι η πρωταγωνίστρια στο γάμο, τα μαλλιά της πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά της. Εάν η ενδυμασία του γάμου απαιτεί ένα 

στολίδι για το κεφάλι ή ένα πέπλο, αυτό πρέπει να δοκιμαστεί στην πρόβα που γίνεται 

πριν από την ημέρα του γάμου. Οι ειδικοί στο μακιγιάζ συνήθως χρησιμοποιούν 

φυσικό μακιγιάζ, κάνοντας το αποτέλεσμα να δείχνει άψογο. Εάν το μακιγιάζ για 

κάποιο λόγο χρειάζεται διόρθωση, η νύφη μπορεί να αποφασίσει να κάνει τις 

προετοιμασίες μόνη της. Οι προετοιμασίες πρέπει να ξεκινήσουν αρκετή ώρα πριν από 

τη γαμήλια τελετή. 

Όπως κάθε άλλη μέρα, μπορεί να συμβούν ατυχήματα και είναι πάντα καλό να είμαστε 

προετοιμασμένοι για κάθε περίπτωση. Μια ανάλυση κινδύνου και ασφάλειας που έχει 

γίνει από πριν μπορεί να αποτρέψει οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν. Όταν η ανάλυση 

κινδύνου επικεντρώνεται στην ασφάλεια από πιθανά ατυχήματα, η ανάλυση 

ασφάλειας επικεντρώνεται στη διατήρηση της ασφάλειας των καλεσμένων. Η 

ασφάλεια στους γάμους συνίσταται στην παρακολούθηση των ακριβών αντικειμένων 

στις τοποθεσίες και εμποδίζει να συμβεί οτιδήποτε στους συμμετέχοντες. Ο έλεγχος 

ασφαλείας και στους δύο χώρους είναι απαραίτητος για να είναι ο γάμος ασφαλής. 

Η προετοιμασία για γάμου περιλαμβάνει επίσης το βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης, το 

οποίο περιλαμβάνει τα απαραίτητα αντικείμενα που απαιτούνται σε διαφορετικές 
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καταστάσεις για την πρόληψη των κινδύνων. Για παράδειγμα, το φόρεμα μπορεί να 

χαλάσει πριν ξεκινήσει η τελετή και κάποιος πρέπει να το διορθώσει ή κάποιος μπορεί 

να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αυτά τα αντικείμενα που μπορεί να 

χρειαστούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι πάντοτε διαθέσιμα όταν περιλαμβάνονται 

στο βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης (Daniels&Loveless, 2007). 

Ο Σχεδιασμός του Γάμου ως Υπηρεσία 

Η διοργάνωση γάμων ως υπηρεσία είναι ένας γρίφος: υπάρχουν πολλά μικρά 

πράγματα που συνδυάζονται για να σχηματίσουν κάτι τεράστιο, γεγονός που καθιστά 

τους γάμους κάτι το μοναδικό. Το βασικό στοιχείο για την διοργάνωση ενός γάμου 

είναι ο διοργανωτής του γάμου. 

Οι διοργανωτές γάμου παρέχουν βοήθεια στα ζευγάρια για να βρουν τα σωστά 

στοιχεία ώστε να πραγματοποιήσουν τον γάμο των ονείρων τους. Βοηθούν στην 

επικοινωνία με το σωστό είδος προμηθευτών, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους στο ζευγάρι. Αυτοί είναι οι συνηθισμένοι προμηθευτές που χρειάζονται για τη 

διοργάνωση του γάμου και κατά τη διάρκεια της ημέρας του γάμου: 

1) Χώροι: Η γαμήλια τελετή και δεξίωση, ο νοικιασμένος εξοπλισμός / τα έπιπλα  

2) Ο ιερέας: Η γαμήλια τελετή  

3) Ο σχεδιαστής φορεμάτων: Γαμήλια ενδυμασία 

4) Ζαχαροπλάστης / , Συγκροτήματα, χορωδίες: Διασκέδαση στην τελετή και την 

δεξίωση 

5) Ανθοπώλης: Μπουκέτο γάμου, διακόσμηση με λουλούδια 

 6) Μεταφορά 

 7) Κομμωτής και ειδικός στο μακιγιάζ 
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3. Θεωρητικό υπόβαθρο 

3.1 Ικανοποίηση πελατών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και φιλοξενίας 

Κάποια από τα πλεονεκτήματα που μπορεί να ξεκινήσουν νέες εταιρίες στην αγορά 

μπορεί να περιλαμβάνουν την προώθηση ενός νέου προϊόντος στην αγορά, μια 

εξαιρετική σχέση τιμής-ποιότητας, μια όμορφη εγκατάσταση, ή / και μια εξαιρετική 

τοποθεσία. Είναι όμως οι εγκαταστάσεις αρκετές για να προσφέρουν μια εμπειρία που 

να κάνει τους επισκέπτες να λένε σε άλλους πόσο θαυμάσιο είναι το μέρος και να 

επιστρέφουν σε αυτό ή να το συστήνουν; Αυτό τελικά είναι το στοιχείο που μπορεί να 

κάνει κάποια εταιρεία να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό (Torres και Kline 2006). Η 

οικοδόμηση της αφοσίωσης των πελατών ξεκινά με την δέσμευση για παροχή άριστων 

υπηρεσιών σε κάθε στιγμή. Η αρχή αυτή πρέπει να εκτείνεται από την ανώτερη 

διοίκηση μέχρι κάθε υπάλληλο στην βιομηχανίας της φιλοξενίας (Crotts, Dickson και 

Ford 2005). 

3.2 Ικανοποίηση και ευχαρίστηση των επισκεπτών 

Η ικανοποίηση του καταναλωτή ή του επισκέπτη, είναι μια από τα πιο διαρκώς και 

πολύ- ερευνημένες περιοχές στα πεδία της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του 

τουρισμού (Pizam, Neumann και Reichel 1978; Parasurman, Zeithaml και 

Berry1988;Pizam and Ellis 1999). Η ικανοποίηση των επισκεπτών  ορίζεται ως η 

αξιολόγηση που κάνει ο καταναλωτής, μετά την κατανάλωση, σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία (Gundersen, Heide και Olsson 1996). Είναι μια 

ακαθόριστη και ασαφής δομή που βασίζεται στις ατομικές προσδοκίες πριν την αγορά 

και την αντίληψη ποιότητας μετά την αγορά (Parasurman, Zeithaml και Berry 1985). 

Η έννοια της ευχαρίστησης του πελάτη εκτείνεται πέρα από την ικανοποίηση του - η 

ευχαρίστηση των πελατών αντικατοπτρίζει την θετική συναισθηματική αντίδραση του 
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πελάτη ενώ καταναλώνει μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που όχι μόνο τον/την ικανοποιεί 

αλλά και προσθέτει απροσδόκητη αξία σε μια υπηρεσία ή παροχή (Berman 2005). 

Όπως οι κλίμακες ικανοποίησης, η ευχαρίστηση του πελάτη κυμαίνεται σε μια κλίμακα 

από την οργή και τον πόνο, όταν ένας πελάτης συναντά μια απρόβλεπτα κακή 

υπηρεσία, έως την ευχαρίστηση, που περιλαμβάνει ένα μείγμα έκπληξης και 

απόλαυσης που κάνουν την καταναλωτική εμπειρία αξιομνημόνευτη (Berman 2005). Η 

δυσαρέσκεια και η ικανοποίηση αποτελούν το μέσον της κλίμακας, στο οποίο οι 

προσδοκίες εκπληρώνονται ή δεν πληρούνται σε κάποια βασικά σημεία. Ενώ η 

ικανοποίηση των πελατών εστιάζει στη ικανοποίηση και υπέρβαση των προσδοκιών 

των πελατών, η ευχαρίστηση των πελατών επικεντρώνεται στη δημιουργία 

περισσότερο συναισθηματικών και αξέχαστων στιγμών για τους επισκέπτες, μέσω της 

παροχής υπηρεσιών και ανέσεων (Crotts, Pan και Raschid 2008). 

Συχνά, η ευχαρίστηση των πελατών μπορεί να προκληθεί όταν η υπηρεσία είναι πολύ 

εξατομικευμένη, όταν το προσωπικό δεν ανταποκρίνεται μόνο στις ανάγκες των 

επισκεπτών, αλλά και μπορεί να τις προβλέψει, και / ή όταν η ποιότητα ή η πολυτέλεια 

μιας υπηρεσίας που παρέχεται ξεπερνά κατά πολύ την προσδοκία του πελάτη. Οι 

παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η ευχαρίστηση σχετίζεται με την ικανοποίηση 

αλλά είναι δομικά ξεχωριστή και έχει σχετιστεί περισσότερο με θετικές από στόμα σε 

στόμα κριτικές, πιστούς πελάτες, και κερδοφόρες επιχειρήσεις (Torres και Kline 2006). 

Σε σύγκριση με την ικανοποίηση του πελάτη, η ευχαρίστηση του πελάτη έχει 

περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσει την πρόθεση επανάληψης της αγοράς της 

υπηρεσίας και τη σύσταση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σε τρίτους (Oliver 1997, 

Berman 2005, Finn2005,McNeilly and Barr 2006). 

3.3 Ανάλυση των επιδόσεων του οργανισμού 

Η Ανταγωνιστική Ανάλυση είναι ένα εργαλείο μάνατζμεντ που έχει σχεδιαστεί για την 

παρακολούθηση της απόδοσης ενός οργανισμού σε σύγκριση με την απόδοση του 

ιδίου, στη διάρκεια του χρόνου. Η ανάλυση πραγματοποιείται με διάφορα μέτρα 
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απόδοσης, και αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεχούς βελτίωσης. Η προσπάθεια 

μπορεί να παράγει επιπλέον αξία αν αυτά τα μέτρα απόδοσης μπορούν να μετρηθούν 

σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, προσδιορίζοντας έτσι τα κενά που πρέπει να 

αντιμετωπίσει η διοίκηση (Pyo 2001, Kozak 2002, 2004). Στον κλάδο των εμπορικών 

καταλυμάτων, για παράδειγμα, η SmithTravel Research έχει γίνει το πρότυπο με το 

οποίο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρακολουθούν τις οικονομικές τους επιδόσεις 

και τις συγκρίνουν με τους ανταγωνιστές τους με μέτρα όπως η μέση πληρότητα, οι 

μέσες ημερήσιες τιμές και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Επειδή πρακτικά όλες οι 

επιχειρήσεις εξαρτώνται από την επαναλαμβανόμενη υποστήριξη και τη θετική από 

στόμα σε στόμα κριτική για τη μελλοντική τους ευημερία, υποστηρίζουμε ότι οι 

μάνατζερ θα πρέπει να δουν την αξία ως ένα μέσο με το οποίο μπορούν να 

παρακολουθούν και να αντιπαραβάλλουν το βαθμό ικανοποίησης των πελατών τους με 

τους ανταγωνιστές. Μια τέτοια μέθοδος θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και 

αποτελεσματική. 

3.4 Μέτρηση ικανοποίησης πελατών φιλοξενίας 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιολογηθούν η αρέσκεια και η δυσαρέσκεια 

των φιλοξενούμενων (πελατών), αποτελούν μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας (Pritchard 

και Havitz 2006, Pan, McLauren και Crotts 2007, Crotts, Pan και Raschid 2008). 

Δεδομένης της πολύπλοκης φύσης της εμπειρίας του επισκέπτη, υπάρχουν  

διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι πρέπει να μετρηθεί και με ποιον τρόπο πρέπει 

να γίνουν οι μετρήσεις (βλέπε Ford και Heaton 1999 για μια σύνοψη). Οι έρευνες και οι 

κάρτες αξιολόγησης που ζητούν από τους επισκέπτες να βαθμολογήσουν την 

ικανοποίησή τους σε συγκεκριμένες πτυχές της εμπειρίας τους, χρησιμοποιούν 

ερωτήσεις όπως "Παρακαλούμε αξιολογήστε την ποιότητα της διαμονής σας 

χρησιμοποιώντας το σύστημα βαθμολόγησης A B C D F. 

Η διακόσμηση του δωματίου, η καθαριότητα των δωματίων, η φιλικότητα του 

προσωπικού, τα τρόφιμα και τα ποτά που αγοράσατε κλπ. "Αν και είναι 
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αποτελεσματική και χρήσιμη, η μέθοδος αυτή συχνά συναντά δυσκολίες από τα 

χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης και παράγει γενικά ασαφείς εκτιμήσεις μιας εμπειρίας. 

Επιπλέον, η μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη τη σημασία που έχει κάθε ξεχωριστό 

στοιχείο για τον επισκέπτη. 

Μια αναμφισβήτητα πιο προχωρημένη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών 

χρησιμοποιεί την ανάλυση σημασίας- απόδοσης, κατά την οποία, οι ερωτηθέντες 

βαθμολογούν τη σημασία κάθε στοιχείου για αυτούς, και στη συνέχεια κάνουν μια 

ξεχωριστή αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησης πάνω σε αυτά τα στοιχεία. 

Ωστόσο, η χρησιμότητα αυτής της μεθόδου έχει αμφισβητηθεί, επειδή το στοιχείο που 

αξιολογείται πρέπει να είναι προκαθορισμένο από ερευνητές (Pritchard και Havitz 

2006). Δεδομένης της πολυπλοκότητας μιας εμπειρίας, διαπιστώσαμε ότι η  

δημιουργία ενός αποτελεσματικού μέσου έρευνας, στο οποίο θα ανταποκρίνεται ένα 

υψηλό ποσοστό ατόμων, απαιτεί τον περιορισμό του αριθμού των στοιχείων προς 

αξιολόγηση. Αυτό, με τη σειρά του, περιορίζει την ικανότητα της μεθόδου να 

περιγράφει με ακρίβεια όλες τις πιθανές αρέσκειες και δυσαρέσκειες, στο πλαίσιο της 

εμπειρίας του πελάτη. Η χρήση ανοιχτών ερωτήσεων έχει ως αποτέλεσμα πιο 

λεπτομερείς και προσωπικές απαντήσεις. Ωστόσο, ο ποιοτικός χαρακτήρας των 

απαντήσεων αυτών μπορεί να δυσκολέψει τους ερευνητές, και να παράγει 

αποτελέσματα που δύσκολα μπορούν να οδηγήσουν σε ένα γενικό συμπέρασμα. 

Αν και δεν είναι μια άμεση μέτρηση αυτού που οι Oliver, Rust και Varki (1997) 

ονομάζουν ευχαρίστηση του πελάτη, αυτή η μικτή προσέγγιση είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος για τον εντοπισμό των προτιμήσεων και των δυσαρεσκειών 

των επισκεπτών, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με τη γενική τους ικανοποίηση και 

την πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης. Επιπρόσθετα, τα ερωτήματα απαιτούν 

ελάχιστο χώρο για ερευνητικά όργανα και δημιουργούν προσωπικές απαντήσεις που 

αποκαλύπτουν θετικά και αρνητικά στοιχεία (Pritchard και Havitz 2006). Η δυνατότητα 

σύνδεσης συγκεκριμένων προτιμήσεων και αντιπαθειών ενός ατόμου με τις απαντήσεις 

τους σε αξιολογήσεις ικανοποίησης ευρύτερου φάσματος, και την πιθανότητα 

επανάληψης της εμπειρίας, επιτρέπει στην κατανόηση των στοιχείων που οι Ford και 
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Heaton (1999) θεωρούν βασικούς οδηγούς. Ωστόσο, η εμπειρία μας στην ταξινόμηση 

τέτοιων σχολίων, μας λέει ότι χρειάζεται η βοήθεια πολλών ερευνητών για να 

διασταυρωθεί η αξιοπιστία των σχολίων. Αυτή είναι μια αναγκαία αλλά περίπλοκη 

απαίτηση της μεθόδου. Επιπλέον, οι σύντομες απαντήσεις που γενικά παράγουν οι 

ανοικτές ερωτήσεις κάνουν τους ερευνητές να αναρωτιούνται εάν οι κριτικές των 

επισκεπτών καλύπτουν επαρκώς τη συνολική τους εμπειρία. 

Η μέθοδος των ιεραρχικών αξιών ή η μέθοδος μέσων-σκοπού έχει σχεδιαστεί για να 

διερευνήσει ενδελεχώς τα κίνητρα των καταναλωτών, προσδιορίζοντας τις ανάγκες που 

οι καταναλωτές ή οι πελάτες προσπαθούν να ικανοποιήσουν με τις αγορές τους 

(vonRekom 1993, Jewell and Crotts 2001). Ο εντοπισμός της σύνδεσης ανάμεσα στις 

τελικές προτιμήσεις των επισκεπτών και τα μέσα με τα οποία ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία τους βοηθά  να φτάσουν σε αυτήν την τελική προτίμηση είναι μια μέθοδος 

παρόμοια με την ιδέα των βασικών οδηγών. Τέτοιες ποιοτικές μελέτες αποτελούν 

συχνά τη βάση ερευνών που αποσκοπούν στη μέτρηση της ικανοποίησης των 

επισκεπτών σε δείγματα μεγαλύτερου μεγέθους  (Jewell and Crotts, στον τύπο). Η 

μέθοδος μέσων-σκοπού είναι επίσης χρονοβόρα, γιατί απαιτεί προσωπικές 

συνεντεύξεις που μπορεί να διαρκέσουν 30 λεπτά ή περισσότερο η καθεμιά. Επιπλέον, 

οι επικριτές της μεθόδου υποδεικνύουν ότι η προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε αυτή 

τη μέθοδο δεν αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται κανονικά. 

3.5 Μελέτες ικανοποίησης προσκεκλημένων γάμων 

Οι Parker και Mathews (2001) καθόρισαν την ικανοποίηση των πελατών ως μια 

σύγκριση μεταξύ των παροχών και των προσδοκιών. Η ικανοποίηση σημαίνει επίσης ότι 

τα πράγματα δεν πήγαν στραβά, κάτι που αποτελεί την απουσία δυσαρέσκειας. Η 

ικανοποίηση καθορίζεται επίσης από τα συναισθήματα, την εκπλήρωση των αναγκών 

και την επακόλουθη κατάσταση του καταναλωτή.  

Η μέτρηση της ικανοποίησης έγινε επίσης με αρνητικό τρόπο από τους Dawes και 

Rowley (1999) στο έργο τους με τίτλο «Αρνητικές αξιολογήσεις της ποιότητας των 
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υπηρεσιών», το οποίο ανέλυε την διάψευση των προσδοκιών, τη δυσαρέσκεια, την 

ασυμφωνία και την απογοήτευση (4D- disconfirmation, dissatisfaction, dissonance, 

disaffection). Αυτό οδήγησε τη μελέτη στο να επικεντρωθεί στη μέτρηση της 

ικανοποίησης του γάμου με βάση τις περιοχές δυσαρέσκειας, καθώς η αποφυγή της 

δυσαρέσκειας οδηγεί επίσης στην ικανοποίηση. Οι Parker και Mathews (2001) 

θεώρησαν το κόστος, την ποιότητα, την απουσία δυσαρέσκειας, τη χαλάρωση, τα 

μελλοντικά οφέλη και τον ενθουσιασμό ως τρόπους έκφρασης της ικανοποίησης. Στο 

μάρκετινγκ  υπηρεσιών, οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την αξιοπιστία, την 

ασφάλεια, τα υλικά οφέλη, την ενσυναίσθηση και την ανταπόκριση των παρόχων 

υπηρεσιών λειτουργούν ως μέτρα ικανοποίησης (Lovelock and Wirtz, 2011). 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών γαμήλιων υπηρεσιών, σύνθετες αντιδράσεις 

εμφανίζονται από τα ζευγάρια, αφού η αξιολόγησή τους θα μπορούσε να βασιστεί στις 

αντιδράσεις των προσκεκλημένων φίλων και συγγενών (Lau and Hui, 2010).Για 

παράδειγμα, κάποια δυσάρεστη μουσική, η κακή ποιότητα τροφίμων από τον 

υπεύθυνο τροφοδοσίας και τα κακόγουστα αστεία από τον συντονιστή της τελετής 

μπορεί να φθάσουν στα αυτιά των ζευγαριών λίγες μέρες μετά την ημέρα του γάμου. 

Δεδομένου ότι η κατανάλωση των υπηρεσιών γάμου θεωρείται μοναδική λόγω του ότι 

πιθανώς συμβαίνει μία και μοναδική φορά στη ζωή ενός ανθρώπου, πρέπει να 

διασφαλίσουμε ότι όλα θα κυλίσουν ομαλά κατά την "μεγάλη μέρα".  

Οι Strandby και Askegaard (2014) στο έργο τους με τίτλο "weddingas a waste" τονίζουν 

ότι τα ζευγάρια αναγκάζονται να επενδύσουν πολλά χρήματα για την προετοιμασία του 

γάμου και αργότερα θα το δουν αυτό ως άσκοπη σπατάλη εάν οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες αποδειχθούν φτωχές. Ο γάμος μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως άσκοπη 

σπατάλη, αν γίνει για λόγους ανταγωνισμού με άλλους που έχουν παντρευτεί 

προηγουμένως. Αυτό μας δείχνει ότι η πηγή της ικανοποίησης και επομένως η 

αξιολόγηση των γεγονότων του γάμου μπορεί να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. 

Οι Pleck και Otnes (2003) αναφέρουν επίσης ότι η λήψη αποφάσεων για τη συμμετοχή 

των επαγγελματιών γάμου γίνεται περισσότερο με ρομαντικό και εξιδανικευμένο 

τρόπο. Η ανάγκη του γαμπρού να ευχαριστήσει τη νύφη συνήθως τον κάνει να 
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προσλάβει πιο ακριβούς και πιθανώς χειρότερους παρόχους υπηρεσιών από εκείνους 

που υπάρχουν στην αγορά.  

Οι Chiappa και Fortezza (2015) ανέφεραν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στη βιομηχανία 

γάμου επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται και όχι 

στις αναμενόμενες εμπειρίες των πελατών και τις συναισθηματικές εκκλήσεις. Ενώ η 

νύφη και ο γαμπρός σκέφτονται ότι ένας πολυτελής γάμος θα δημιουργήσει κάποιου 

είδους μαγεία στη ζωή τους, οι πάροχοι υπηρεσιών θα τους χειραγωγήσουν σχετικά με 

την παροχή των υπηρεσιών έτσι ώστε να αυξήσουν τα εσοδά τους. Ο Boden (2003) 

θεωρεί επίσης το μάρκετινγκ του γάμου ως "ρομαντικό γεγονός" παραπλανητικό, 

δεδομένου ότι εγείρει τις προσδοκίες της νύφης και του γαμπρού και τις θέτει σε ένα 

υψηλό επίπεδο που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ποτέ. Οι πάροχοι υπηρεσιών παίρνουν 

την καταναλωτική κουλτούρα της επιθυμίας για αγάπη και αφοσίωση και την 

χρησιμοποιούν κατάλληλα για να δημιουργήσουν επιθυμία για τις υπηρεσίες τους 

(Pleck and Otnes, 2003, Adler and Chienm, 2005). Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή τα 

γαμήλια αγαθά και οι υπηρεσίες δεν δημιουργούνται με ένα ισορροπημένο 

χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμό και προσπάθεια (Pleck and Otnes, 2003, Daniels and 

Loveless, 2013). Αυτό οδηγεί στη συνεχή εναλλαγή φορέων παροχής υπηρεσιών γάμου, 

που είναι ασόβαροι και χειριστικοί. Οι αρραβώνες επίσης βάζουν τον γαμπρό και τη 

νύφη στη διαδικασία να προετοιμάζονται για τους ρόλους των συζύγων μέσω της 

ανταλλαγής δώρων και εξορμήσεων στην αγορά που είναι συνήθως παράλογης φύσης 

(Pleck and Otnes, 2003, Boden, 2003). Ο απολογισμός μετά το γάμο θα είναι γενικά 

αρνητικός για τέτοιου είδους ζευγάρια. Με τους γάμους να χωρίζονται κυρίως στα 

στάδια της τελετής και της δεξίωσης, οι Pleck και Otnes (2003) δηλώνουν ότι η δεξίωση 

είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη μέτρηση της ικανοποίησης, αφού το ζευγάρι 

αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και του χρόνου του στη δεξίωση, κατά 

τη διάρκεια του προγραμματισμού, ενώ είναι επίσης το πιο διαδραστικό στάδιο του 

γάμου.  

Οι Guan, Luo και Tang (2015) καθόρισαν ορισμένους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη για τη μέτρηση της ικανοποίησης σε μία γαμήλια τελετή και 
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δεξίωση. Οι βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό (τιμές), την 

ατμόσφαιρα, τις υπηρεσίες γάμου, την ποιότητα των τροφίμων, τον χώρο στάθμευσης, 

το μέγεθος και την καθαριότητα του χώρου, τη διακόσμηση και τον εξοπλισμό ήχου. Αν 

και η μελέτη τους δεν επικεντρώθηκε στα επίπεδα ικανοποίησης των ζευγαριών και σε 

όλες τις διαστάσεις, οι Guan, Luo and Tang (2005) παρόλα αυτά αναφέρουν την 

αναζήτηση χαλάρωσης, την απόδραση από τις καθημερινές συνήθειες, την εκπλήρωση 

του κύρους και την κοινωνική δικτύωση ως κρίσιμα κίνητρα για την πραγματοποίηση 

μιας γαμήλιας τελετής.  

Οι σημαντικότερες παράμετροι για τη μέτρηση της ικανοποίησης από τον γάμο που 

ανέφεραν οι Pleck και Otnes (2003) και Boden (2003) ήταν παρόμοιες με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Αυτές περιλαμβάνουν τις προετοιμασίες του γάμου, το 

χώρο, τη διακόσμηση, τη μεταφορά, τα γεύματα και τα μενού, τη μουσική, το 

ακροατήριο, την  ομάδα της νύφης, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, τον συντονιστή της 

τελετής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Οι Rogers (2013) και Jansen (2013) 

συμφώνησαν ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με το χώρο της δεξίωσης, δηλαδή η 

μουσική, οι κοινωνικοί παράγοντες και η μεταφορά είναι σημαντικοί για την 

ικανοποίηση των ζευγαριών. 
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4. Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία όπως έχει αναφερθεί και στην Εισαγωγή έχει ως σκοπό την 

ανάδειξη και καταγραφή πολιτισμικών χαρακτηριστικών των προσκεκλημένων μιας 

γαμήλιας εκδήλωσης τα οποία και επηρεάζουν ή καθορίζουν την ικανοποίηση τους από 

μια γαμήλια εκδήλωση. 

Από την βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε, καταγράφηκαν κάποια 

βασικά συστατικά που συνιστούν μία γαμήλια τελετή και η οποία είναι η διακόσμηση 

με λουλούδια, η τοποθεσία και η μουσική και ψυχαγωγία. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξετάζει κυρίως την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της 

ικανοποίησης των προσκεκλημένων σε μία γαμήλια εκδήλωση και των παρακάτω 

μεταβλητών: 

 Μουσική 

 Φαγητό 

 SeatingPlan 

 Διακόσμηση του γάμου 

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω αποτυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 

εργασίας: 

 Επηρεάζουν τα αισθητικά χαρακτηριστικά (αισθητική των εγκαταστάσεων) μίας 

γαμήλιας εκδήλωσης την ικανοποίηση των προσκεκλημένων από αυτή; 

 Πως επιδρούν οι απόψεις για την μουσική στην ικανοποίηση των 

προσκεκλημένων από μία γαμήλια εκδήλωση; 

 Πως αντιδρούν οι ικανοποιημένοι προσκεκλημένοι όσον αφορά την πρόθεση 

σύστασης του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση; 

 Υπάρχει συσχέτιση των απόψεων των προσκεκλημένων και των δημογραφικών 

τους χαρακτηριστικών; 
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4.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει η παρούσα μελέτη, είναι η ποσοτική. 

Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει ένα εργαλείο «με προκαθορισμένα ερωτήματα και 

απαντήσεις», καθώς και αριθμητικά δεδομένα (Creswell, 2011). Η ποσοτική έρευνα 

προκρίνεται ως η καταλληλότερη επειδή δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τους παράγοντες ικανοποίησης 

προσκεκλημένων ενός γάμου, αλλά και να συγκεντρωθούν δεδομένα από έναν μεγάλο 

αριθμό ερωτηθέντων. Η περιγραφή των γενικών τάσεων, δηλαδή οι απόψεις των 

ατόμων για κάποιο θέμα και η «ποικιλία των απόψεών τους» αποτελούν στόχο της 

ποσοτικής μεθοδολογίας (Creswell, 2011). Γενικός στόχος της έρευνας είναι η 

διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων προσκεκλημένων γαμήλιων τελετών σχετικά 

με τους παράγοντες ικανοποίησης τους, καθώς και να αναδειχθεί ο ρόλος της 

κουλτούρας τους στην διαμόρφωση των στάσεων τους. 

Η έμφαση της παρούσας έρευνας στις απόψεις των προσκεκλημένων γαμήλιων 

τελετών υποστηρίζεται από τη δυνατότητα του δειγματοληπτικού σχεδιασμού να 

προσδιορίζει τις ανάγκες μίας ομάδας και τις σκέψεις των συμμετεχόντων (Creswell, 

2011). Άλλα πλεονεκτήματα της δειγματοληπτικής έρευνας είναι η αμεσότητα και η 

«επιβεβαιωτική αίσθηση εμπιστοσύνης» (Robson, 2010). Η παρούσα λοιπόν έρευνα 

πρωτογενών στοιχείων χαρακτηρίζεται ως ποσοτική και η διεξαγωγή της γίνεται με την 

χρήση ερωτηματολογίου, εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε παρόμοιου 

είδους έρευνες (Bryman, 2015). 

Χορηγώντας τα ερωτηματολόγια σε μία μικρή ομάδα ανθρώπων (το λεγόμενο δείγμα) 

προσδιορίζονται οι τάσεις, οι συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης 

ομάδας ανθρώπων που ονομάζεται πληθυσμός. Επιπλέον, αυτός ο ερευνητικός 

σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής ενός μεγάλου δείγματος «γεωγραφικά 

διασκορπισμένου», ώστε να συλλεχθούν αρκετά δεδομένα για την εξαγωγή σίγουρων 

συμπερασμάτων (Creswell, 2011, σελ.452). Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ανωνυμία, 
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η οποία συμβάλλει στην ειλικρίνεια του συμμετέχοντα και στην αντικειμενικότητα του 

ερευνητή (Robson, 2010). 

4.2 Καθορισμός του δείγματος – Δειγματοληψία 

Το δείγμα της έρευνας αναφέρεται στο τμήμα του ευρύτερου πληθυσμού, που μπορεί 

να συμμετέχει στην έρευνα, δηλαδή οι υποψήφιοι συμμετέχοντες, που μπορούν να 

επιλεγούν για τη δημιουργία του δείγματος (Bryman, 2015). Η διαδικασία επιλογής του 

δείγματος είναι σημαντική και οφείλει να είναι μικρογραφία του ευρύτερου 

πληθυσμού, δηλαδή αντιπροσωπευτική ομάδα ανθρώπων από τις απαντήσεις των 

οποίων θα διεξαχθούν συμπεράσματα για όλο τον πληθυσμό (Παρασκευόπουλος, 

1993). 

Για να πετύχει μια δειγματοληπτική έρευνα πρέπει ο πληθυσμός όχι μόνο να είναι 

σαφώς ορισμένος αλλά και αρκετά ομοιογενής. Αν η τιμή του χαρακτηριστικού που 

μετράμε παίρνει πολύ μικρές και πολύ μεγάλες τιμές, θα πρέπει οι ακραίες 

περιπτώσεις να απομονωθούν και να μελετηθούν χωριστά γιατί αλλιώς τα 

συμπεράσματα μας θα είναι εντελώς λανθασμένα. Τέλος, αν δε δοθεί προσοχή στα 

σφάλματα παρατήρησης, όσο σωστά και αν έχει επιλεγεί το δείγμα, η προσπάθεια θα 

πάει χαμένη (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2010). 

Οι δημοσκοπήσεις σπάνια περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων από όλο τον 

πληθυσμό, κυρίως λόγω του κόστους και του χρόνου υλοποίησης ενός τέτοιου 

ερευνητικού έργου (Saundersetal., 2003). Για τον λόγο αυτό, επιλέγεται ένα 

συγκεκριμένο δείγμα το οποίο έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση του στατιστικού 

σφάλματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (Parasuramanetal., 2006).  

Στην παρούσα εργασία το δείγμα αποτελείται από 71 γυναίκες και 38 άνδρες οι οποίοι 

υπήρξαν έστω για μία φορά προσκεκλημένοι σε μία γαμήλια τελετή. Η διαδικασία και 

το σχέδιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την 

οργάνωση και την εφαρμογή της δειγματοληψίας, την επιλογή του μεγέθους του 
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δείγματος και της μεθόδου δειγματοληψίας, η οποία αποσκοπεί τόσο στην καλύτερη 

δυνατή αντιπροσώπευση, αλλά και τη δυνατότητα αναγωγής των αποτελεσμάτων στο 

σύνολο του πληθυσμού (Malhotra, 2008). Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι στις 

κοινωνικές επιστήμες, η χρήση της απλής τυχαίας δειγματοληψίας επιφέρει το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος σε σχέση με το στατιστικό σφάλμα, καλύπτοντας 

παράλληλα την προδιαγραφή της αντιπροσωπευτικότητας (Malhotra, 2008, 

Parasuramanetal., 2006 , Saundersetal., 2003). Για τον λόγο αυτό η παρούσα έρευνα 

στηρίχθηκε στην μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας. Αναφορικά με το μέγεθος του 

δείγματος, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά  109 άτομα. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 15 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου 

του 2018. 

4.3 Ερευνητική διαδικασία 

Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας 

εστάλη στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω άλλης 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  

Επιδιώκοντας την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων και την αποφυγή σφάλματος 

κατά τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου να είναι σαφείς και ξεκάθαρες (εξασφάλιση 

εγκυρότητας), έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να απαντούν σωστά και 

ειλικρινά (μείωση σφάλματος μέτρησης) (Robson, 2007). 

Επιθυμώντας να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα είναι σαφή και 

κατανοητά (Creswell, 2011) πριν από την τελική διανομή των ερωτηματολογίων και την 

πραγματοποίηση της έρευνας, κρίθηκε καλό να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια σε μια 

πιλοτική φάση με στόχο να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητά του εργαλείου, να 

εντοπιστούν τα πιθανά λάθη και να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις. Η συγκεκριμένη 

δοκιμαστική φάση έγινε την δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, σε δείγμα 10 

ερωτώμενων (9% του τελικού δείγματος). Η επιλογή των ατόμων έγινε με σκοπό την 
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ομοιότητα τους με το τελικό δείγμα της έρευνας ενώ τα άτομα αποκλείστηκαν στη 

συνέχεια από την διεξαγωγή της έρευνας. Η διαδικασία της συμπλήρωσής του δεν 

έδειξε ιδιαίτερα προβλήματα. Το ερωτηματολόγιο κρίθηκε πως έχει το κατάλληλο 

μέγεθος (πως δεν ήταν πολύ μεγάλο), πως είναι ευκολοδιάβαστο και ότι το θέμα του 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους ερωτώμενους. 

4.4 Ερευνητικό Εργαλείο – Διαμόρφωση ερωτηματολογίου 

Η συλλογή ποσοτικών δεδομένων για τη διεξαγωγή μιας δειγματοληπτικής έρευνας 

προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου εργαλείου μέτρησης των μεταβλητών των 

ερωτημάτων ή των υποθέσεων της έρευνας (Creswell, 2011), ο καθορισμός του οποίου 

μετά την επιλογή του δείγματος, αποτελεί το επόμενο στάδιο της ερευνητικής 

διαδικασίας. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως το 

εργαλείο συλλογής των δεδομένων της έρευνας. Για τη συγκέντρωση των απόψεων των 

συμμετεχόντων το ερωτηματολόγιο αποτελείται κυρίως από ερωτήσεις κλειστού τύπου 

και λιγότερο από ανοιχτού. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι το καταλληλότερο μέσο 

συλλογής απόψεων, καθώς συμπληρώνονται και απαντώνται ευκολότερα, επιτρέπουν 

τη συλλογή και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων και τη στατιστική τους ανάλυση 

(Creswell, 2011). Στις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε απλή γλώσσα, ήταν σύντομες ενώ 

έγινε προσπάθεια αποφυγής διφορούμενων, καθοδηγητικών και αρνητικά 

διατυπωμένων ερωτήσεων καθώς και ερωτήσεων για την απάντηση των οποίων οι 

ερωτώμενοι δεν είχαν τις γνώσεις (Robson, 2007). 

Η παραγωγή των ερωτήσεων βασίστηκε στον εννοιολογικό ορισμό της συμπεριφοράς 

του καταναλωτή και υπήρχε ομοιογένεια στην μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων 

(Robson, 2007). Επιλέχθηκε η ανάπτυξη του online ερωτηματολογίου  (διανομή, 

συμπλήρωση και συλλογή των στοιχείων διαμέσου του ιστοχώρου) για τη διεξαγωγή 

της συγκεκριμένης έρευνας. Για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε ο παρακάτω 

σύνδεσμος, στον οποίο ήταν αναρτημένο το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4EO1c7zZyh-

8hwc2rD2U25kBmd7jKoV0bRdYwUbO9Zh8G7A/viewform 

Οι κύριοι λόγοι της επιλογής του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ήταν το ότι είχε 

μηδαμινό οικονομικό και εργασιακό κόστος, τόσο για την ερευνήτρια\ όσο και για τους 

συμμετέχοντες (χρήματα, αναλώσιμα, εμπλεκόμενο στη διαδικασία ανθρώπινο 

δυναμικό). Προσέφερε εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τον ερευνητή, καθώς 

υπήρχε η δυνατότητα άμεσης προσέγγισης μεγάλου αριθμού ατόμων σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Η γεωγραφική τοποθεσία που βρισκόταν οι συμμετέχοντες δεν θα 

επηρέαζε καθόλου την αποδοτικότητα και την ποιότητα των δεδομένων (Βικτωράτος, 

2011). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εξασφάλιζε την ποιότητα των 

αποτελεσμάτων, καθώς η άμεση καταχώρηση των απαντήσεων στη βάση δεδομένων 

δεν θα επέτρεπε λάθη. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επανελέγξουν τις ερωτήσεις 

και να αλλάξουν κάποια απάντηση, αν πίστευαν ότι δεν τους αντιπροσώπευε. 

Εξασφαλιζόταν η αποτελεσματικότητα, καθώς η συλλογή των δεδομένων γινόταν 

άμεσα (Λιναρδής και συν., 2011). Εκτός αυτού, παρεχόταν αυτόματος έλεγχος 

εγκυρότητας των δεδομένων (μηνύματα σε περίπτωση απάντησης εκτός των πεδίων 

των τιμών ή ελλιπείς απαντήσεις). 

Επιπλέον, επιλέχθηκε το on- line ερωτηματολόγιο διότι αποτελεί σύγχρονη και φιλική 

μέθοδο συλλογής δεδομένων, η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 

εξασφαλίζει τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, καθώς δεν υπάρχει εμπλοκή 

τρίτων προσώπων στη διαδικασία. Αποτελεί ευέλικτη μέθοδο συλλογής δεδομένων, 

καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τον τόπο και τον χρόνο συμπλήρωσής 

του (Καραμανώλης, 2008). 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4EO1c7zZyh-8hwc2rD2U25kBmd7jKoV0bRdYwUbO9Zh8G7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4EO1c7zZyh-8hwc2rD2U25kBmd7jKoV0bRdYwUbO9Zh8G7A/viewform


47 
 

5. Αποτελέσματα 

5.1 Ανάλυση Αξιοπιστίας 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

αξιοπιστίας Cronbach’salpha. Τιμές άνω του 0,7 θεωρούνται πολύ ικανοποιητικές. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση στις δύο ενότητες του ερωτηματολογίου μας βρέθηκαν οι 

εξής τιμές: 0,920 (η αισθητική των εγκαταστάσεων, Αριθμός ερωτήσεων=9) και 0,803 

(Ικανοποίηση, Αριθμός ερωτήσεων=3).  

 

5.2 Συχνότητες 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστικής της έρευνας. 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1 η αναλογία ανδρών και γυναικών στο δείγμα ήταν 

34,9% και 65,9% αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 1  

Φύλο 

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Γυναίκα 71 65,1 65,1 65,1 

Άνδρας 38 34,9 34,9 100,0 

Total 109 100,0 100,0  
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Σύμφωνα με τον πίνακα 2 το 41,3% του δείγματος είναι παντρεμένο, το 29,4% είναι σε 

σχέση και το υπόλοιπο 29,4% είναι ανύπαντρο.  

 

Πίνακας 2  

Οικογενειακή κατάσταση  

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Σεσχέση 32 29,4 29,4 29,4 

Παντρεμέν

οι 
45 41,3 41,3 70,6 

Ανύπαντρ

οι 
32 29,4 29,4 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Επιπλέον ως προς την πόλη καταγωγής το 30,3% έχει ως πόλη καταγωγής την 

Θεσσαλονίκη, το 15,6% την Κομοτηνή, το 10,1% την Κωνσταντινούπολη και το 

υπόλοιπο 44% έχει διάφορες πόλεις καταγωγής (Πίνακας1, παράρτημα).  Όσον αφορά 

το θρήσκευμα το 53,8% είναι χριστιανοί ορθόδοι και το 27,5% μουσουλμάνοι (Πίνακας 

2, παράρτημα).  

 

Πίνακας 3 

Συχνότητα επισκέψεων ενός ξενοδοχείου ανά έτος για έναν γάμο  

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 1-3 80 73,4 73,4 73,4 

4-6 6 5,5 5,5 78,9 

Καμία  23 21,1 21,1 100,0 
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Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 το 73,4% των ερωτηθέντων επισκέπτεται από 1-3 φορές ένα 

ξενοδοχείου το έτος για το γεγονός ενός γέμου, το 5,5% από 4-6 και το 21,1% καμία 

φορά.  

Πίνακας 4  

Ικανοποίηση από τηνμουσική 

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 No 13 11,9 11,9 11,9 

Yes 96 88,1 88,1 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 4 το 88,1% των ερωτώμενων είναι ικανοποιημένο από την 

μουσική και το 11,9% όχι.  

Πίνακας 5  

Σχετικά με έναν γάμο προτιμούν… 

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Classic music 7 6,4 6,4 6,4 

Other 11 10,1 10,1 16,5 

Pop music 34 31,2 31,2 47,7 

Rock music 5 4,6 4,6 52,3 

Traditional 

music 
52 47,7 47,7 100,0 

Total 109 100,0 100,0  
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Σύμφωνα με τον πίνακα 5 το 31,2% των ερωτώμενων προτιμάει popmusic, το 47,7% 

παραδοσιακή, το 10,1% άλλου τύπου, το 6,4% κλασσική και το 4,6% rock.  

 

Πίνακας 6  

Έχετε την ευκαιρία να χορέψετε με άλλους καλεσμένους;  

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Όχι 17 15,6 15,6 15,6 

Ναι  92 84,4 84,4 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 το 84,4% των ερωτώμενων δηλώνει ότι έχει την ευκαιρία να 

χορέψει με άλλους καλεσμένους και το 15,6% όχι.  

 

Πίνακας 7  

Κατανάλωση αλκοόλ 

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Drinks with alcohol 72 66,1 66,1 66,1 

Drinks without 

alcohol 
30 27,5 27,5 93,6 

Refreshments 7 6,4 6,4 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 7 το 66,1% των ερωτώμενων καταναλώνει ποτά με αλκοόλ, το 

27,5% καταναλώνει ποτά χωρίς αλκοόλ και το 6,4% καταναλώνει αναψυκτικά.  
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Πίνακας 8  

Στον γάμο που πήγατε υπήρχε …. 

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 A lot of champagne 15 13,8 13,8 13,8 

A lot of wine 59 54,1 54,1 67,9 

Nothing from the 

above 
6 5,5 5,5 73,4 

Open bar (barman 

made only simple 

drinks) 

14 12,8 12,8 86,2 

Open bar (barman 

made simple drinks & 

special cocktails) 

15 13,8 13,8 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 8 το 54,1% των ερωτώμενων αναφέρει ότι στον γάμο που πήγε 

υπήρχε πολύ κρασί, το 13,8% αναφέρει ότι υπήρχε ανοικτό μπαρ με ειδικά κοκτέιλ, ένα 

ακόμα 13,8% των ερωτώμενων αναφέρει ότι υπήρχε πολύ σαμπάνια, το 12,8% 

αναφέρει ότι υπήρχε ανοικτό μπαρ και το 5,5% αναφέρει ότι δεν υπήρχε τίποτα.  

 

Πίνακας 9  

Τι σας αρέσει να περιλαμβάνει ένα μπαρ γαμήλιας δεξίωσης;  

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 More selection of 

drinks with alcohol 
44 40,4 40,4 40,4 

More selection of non 

alcohol drinks 
32 29,4 29,4 69,7 



52 
 

More special cocktails 1 ,9 ,9 70,6 

More traditional drinks 14 12,8 12,8 83,5 

Nothing from the 

above (everything was 

ok) 

18 16,5 16,5 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 9 το 40,4% των ερωτώμενων αναφέρει ότι θα τους άρεσε να 

περιλαμβάνει ένα μπαρ γαμήλιας δεξίωσης περισσότερα ποτά με αλκοόλ, το 29,4% 

αναφέρει ποτά χωρίς αλκοόλ, το 12,8% αναφέρει αναφέρει περισσότερα παραδοσιακά 

ποτά, το 0,9% αναφερει περισσότερα κοκτειλ και το 16,5% αναφέρει ότι δεν θα 

χρειαζόταν τίποτα από τα παραπάνω, όλα ήταν καλά. 

 

Πίνακας 10  

Θα θέλατε να συστήσετε το ξενοδοχείο που διοργάνωσε τον γάμο σε έναν φίλο στο 

μέλλον; 

 
Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Ίσως 28 25,7 25,7 25,7 

Όχι 9 8,3 8,3 33,9 

Ναι 72 66,1 66,1 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 10 το 66,1% των ερωτηθέντων θα σύστηνε ξενοδοχείο που 

διοργάνωσε τον γάμο σε έναν φίλο στο μέλλον, το 25,7% ίσως και το 8,3% όχι. 

 

Πίνακας 11  

Θα θέλατε να επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον το ξενοδοχείο;   
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Συχνότητ

α Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Maybe 32 29,4 29,4 29,4 

No 10 9,2 9,2 38,5 

Yes 67 61,5 61,5 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τον πίνακα 11 το 61,5% θα επισκεπτόταν ξανά στο μέλλον το ξενοδοχείο, 

το 29,4% ίσως και το 9,2% όχι.  

 

Πίνακας 12  

Βαθμός ικανοποίησης και αισθητική των εγκαταστάσεων  

 Μ ΤΑ 

Αισθητική των 
εγκαταστάσεων 

4,0 0,7 

Ικανοποίηση 4,0 0,8 

Σύμφωνα με τον πίνακα 12 οι επισκέπτες ήταν ικανοποιημένοι από την αισθητική των 

εγκαταστάσεων (Μ=4,0, ΤΑ=0,7) αλλά  και από το γεγονός του γάμου συνολικά (Μ=4,0, 

ΤΑ=0,8).  

 

 

5.3 Συσχετίσεις 

Πίνακας 13  

Συσχέτιση 

 Αισθητική των 
εγκαταστάσεων 

Ικανοποίηση 

Αισθητική των 
εγκαταστάσεων 

1 0,702** 
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Ικανοποίηση 0,702** 1 

*p<0.01 

Σύμφωνα με τον πίνακα 13 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της αισθητικής των εγκαταστάσεων και της συνολικής ικανοποίησης από τον 

γάμο (r=0.702, p<0.01). Αυτό σημαίνει ότι όταν βελτιώνεται η αισθητική των 

εγκαταστάσεων τότε βελτιώνεται και ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης από τον γάμο.  

 

Πίνακας 14  

Διαφορές στο επίπεδο ικανοποίησης  από τον γάμο μεταξύ όσων καταναλώνουν είτε 

αναψυκτικά ή μη αλκολούχα ή αλκολούχα 

 M ΤΑ N 

Refreshment  4,119 ,8857 7 

Non Alchohol 4,056 ,7170 30 

Alchohol 3,956 ,7712 72 

Total 3,994 ,7587 109 

Από την ανάλυση διασποράς που πραγματοποιήθηκε δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ικανοποίησης  από τον γάμο μεταξύ όσων 

καταναλώνουν είτε αναψυκτικά ή μη αλκολούχα ή αλκολούχαF(2, 106)=.280, p=.756.  

Πίνακας 15  

Διαφορές στο επίπεδο ικανοποίησης  από τον γάμο μεταξύ των διαφορετικών 

κατηγοριών μπαρ που υπήρχαν 

 M ΤΑ N 

Open special 3,978 ,7288 15 

Κρασί 4,178 ,7050 59 

Σαμπάνια 3,700 ,7298 15 

Open simple 3,690 ,7563 14 
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Tίποτα 3,667 1,0750 6 

Total 3,994 ,7587 109 

Από την ανάλυση διασποράς που πραγματοποιήθηκε δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ικανοποίησης  από τον γάμο μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών μπαρ που υπήρχαν  F(4, 104)=2.388, p=.056.  

 

Πίνακας 16 

Διαφορές στο επίπεδο ικανοποίησης  από τον γάμο μεταξύ των διαφορετικών 

προτιμήσεων μπαρ που θα ήθελαν  οι καλεσμένοι να υπάρχει στον γαμο 

 M ΤΑ N 

Αλκοόλ 4,015 ,7586 45 

Μη αλκολούχα ποτά 4,057 ,7015 32 

Παραδοσιακά 3,774 ,6968 14 

Τίποτα 4,000 ,9218 18 

Total 3,994 ,7587 109 

Από την ανάλυση διασποράς που πραγματοποιήθηκε δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στο επίπεδο ικανοποίησης  από τον γάμο μεταξύ των 

διαφορετικών προτιμήσεων μπαρ που θα ήθελαν  οι καλεσμένοι να υπάρχει στον 

γαμοF(3, 105)=.472, p=.702.  
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Πίνακας 17  

Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές στην κατανάλωση των smoothies 

 
Ικανοποίηση 

 
Ένιωσα πολύ 

όμορφα 

 Σκοπεύω να 
προτείνω το 
ξενοδοχείο 

 Θα ξανα-
επισκεφτώ το 

ξενοδοχείο 

 Model 
1 

Model 2 1 Model 
1 

Model 2 1 Model 
1 

Model 
2 

 Model 
1 

Model 2 

            

Μεταβλητές 
Ελέγχου 

           

Πόσο συχνά 
επισκέπτεσαι 
ξενοδοχεία για 
γάμους κάθε 
χρόνο 

0,035 -0,02  

0,008 -0,008 

 

0,002 -0,030 

 

0,048 0,006 

Φύλο 0,091 0,024  
0,116 0,060 

 -

0,022 
-0,043 

 
0,016 0,020 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

0,161 0,025  
0,176 0,077 

 
0,113 0,008 

 
0,177 0,066 

            

Ανεξάρτητες 
μεταβλητές 

           

Η αισθητική 
των 
εγκαταστάσεων 

 0,130**   

0,488*** 

  

0,275* 

  

0,280* 

Ικανοποίηση από 
το φαγητό 

 0,515***   
0,196 

  
0,174 

  
0,003 

Ικανοποίηση 
από το πλάνο 
καθισμάτων 

 0,433***   

0,027 

  

0,054 

  

0,021 

Ικανοποίηση 
από τη μουσική 

 -0,003   
0,027 

  
0,202* 

  
0,320** 

            

R2 0,033 0,933  0.044 0,486  0,013 0,303  0,031 0,268 

Adjusted R2 0,006 0,928  0,016 0,419  -0,015 0,255  0,004 0,217 

F 1,290 200,687  1,567 13,122  0,461 6,279  1,135 5,274 

            

Note: Betas refer to standardized regression coefficients prior to entry.* p < .05, ** p < 
.01, *** p < .001 
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Στον πίνακα 17 παρουσιάζονται οχτώ γραμμικά μοντέλα μέσω της ιεραρχικής 

γραμμικής παλινδρόμησης. Οι εξαρτημένες μεταβλητές των μοντέλων η ικανοποίηση 

από τον γάμο, «ένιωσα πολύ όμορφα», «σκοπεύω να προτείνω το ξενοδοχείο» και η  

«θα επισκεφτώ το ξενοδοχείο». Οι μεταβλητές ελέγχουν ήταν η συχνότητα επίσκεψης 

ξενοδοχείων για γάμους κάθε χρόνο, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση ενώ οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η αισθητική των εγκαταστάσεων, η ικανοποίηση από το 

φαγητό, η ικανοποίηση από το πλάνο καθισμάτων και η ικανοποίηση από τη μουσική. 

Από το πρώτο γραμμικό μοντέλο  με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανοποίηση από τον 

γάμο προέκυψε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες ήταν η αισθητική 

των εγκαταστάσεων (b=0,130, p<0.01),  η ικανοποίηση από το φαγητό (b=0,515, 

p<0.001) και η ικανοποίηση από το πλάνο καθισμάτων (b=0,433, p<0.001). Σε σχέση με 

το δεύτερο γραμμικό μοντέλο με εξαρτημένη μεταβλητή «ένοιωσα όμορφα»  

προέκυψε ότι στατιστικά σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας ήταν η αισθητική των 

εγκαταστάσεων (b=0,488, p<0.01). Για το τρίτο γραμμικό μοντέλο με εξαρτημένη 

μεταβλητή «σκοπεύω να προτείνω το ξενοδοχείο»  προέκυψε ότι στατιστικά 

σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες ήταν η αισθητική των εγκαταστάσεων (b=0,275, 

p<0.05) και η ικανοποίηση από την μουσική (b=0,202, p<0.05).  Tέλος στο τέταρτο 

γραμμικό μοντέλο με εξαρτημένη μεταβλητή «θα ξαναεπισκεφθώ το ξενοδοχείο»  

προέκυψε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες ήταν η αισθητική των 

εγκαταστάσεων (b=0,280, p<0.05) και η ικανοποίηση από την μουσική (b=0,320, 

p<0.01). Και στα τέσσερα γραμμικά μοντέλα όλες οι στατιστικά σημαντικές 

προβλεπτικές μεταβλητές είχαν θετική επίδραση στις εξαρτημένες μεταβλητές. 
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Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μπορούμε να 

συμπεράνουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των 

προσκεκλημένων σε γάμους, από το δείγμα μας που συμμετείχε στην έρευνα.  

Οι περισσότεροι φαίνεται πως είναι ικανοποιημένοι από την μουσική που άκουσαν 

στους γάμους που επισκέφθηκαν, με τις προτιμήσεις τους να ποικίλουν σεpopmusic, 

παραδοσιακή, κλασσική και rock και ακόμη είχαν την ευκαιρία να χορέψουν με άλλους 

καλεσμένους.Κατά την αξιολόγηση των προσφορών γαμήλιων υπηρεσιών, σύνθετες 

αντιδράσεις εμφανίζονται από τα ζευγάρια, αφού η αξιολόγησή τους θα μπορούσε να 

βασιστεί στις αντιδράσεις των προσκεκλημένων φίλων και συγγενών (Lau and Hui, 

2010).Για παράδειγμα, κάποια δυσάρεστη μουσική, η κακή ποιότητα τροφίμων από τον 

υπεύθυνο τροφοδοσίας και τα κακόγουστα αστεία από τον συντονιστή της τελετής 

μπορεί να φθάσουν στα αυτιά των ζευγαριών λίγες μέρες μετά την ημέρα του γάμου.Οι 

Rogers (2013) και Jansen (2013) συμφώνησαν ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με το 

χώρο της δεξίωσης, δηλαδή η μουσική, οι κοινωνικοί παράγοντες και η μεταφορά είναι 

σημαντικοί για την ικανοποίηση των ζευγαριών. 

Η πλειοψηφία καταναλώνουν ποτά με αλκοόλ και λίγοι αναψυκτικά, ενώ σε 

διαθεσιμότητα βάσει της έρευνας υπήρχε πολύ κρασί, σε λίγα eventsυπήρχε ανοικτό 

μπαρ με ειδικά κοκτέιλ, και στα ίδια επίπεδα υπήρχε σαμπάνια και ανοικτό μπαρ με 

απλά ποτά. Κάποιοι θα προτιμούσαν να περιλαμβάνει ένα μπαρ γαμήλιας δεξίωσης 

περισσότερα ποτά με αλκοόλ, και ποτά χωρίς αλκοόλ, χωρίς να παρατηρείται κάποια 

ακραία προτίμηση σε συγκεκριμένο είδος ποτού. 

Σε ότι αφορά το wordofmouthτων ξενοδοχείων όπου έλαβαν χώρα τα events, η 

πλειοψηφία θα σύστηνε ξενοδοχείο που διοργάνωσε τον γάμο σε έναν φίλο στο 

μέλλον, και θα επισκεπτόταν ξανά στο μέλλον το ξενοδοχείο. 
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Η αισθητική των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την έρευνα άφησε ικανοποιημένους 

τους επισκέπτες, αλλά και το γεγονός του γάμου συνολικά φάνηκε πως λειτούργησε 

θετικά στην διαμόρφωση της ικανοποίησης των προσκεκλημένων. 

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, βρέθηκε σχέση μεταξύ της αισθητικής 

τωνεγκαταστάσεων και της συνολικής ικανοποίησης από τον γάμο γεγονός που δείχνει 

ότι όταν βελτιώνεται η αισθητική των εγκαταστάσεων τότε βελτιώνεται και ο συνολικός 

βαθμός ικανοποίησης από τον γάμο. Η εμπειρία των επισκεπτών είναι ένα πολύπλοκο 

φαινόμενο. Περιλαμβάνει μια ποικιλία από ανέσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες, που 

επηρεάζονται από τις προσδοκίες και τις αξιολογήσεις των επισκεπτών 

Η ικανοποίηση των επισκεπτών  ορίζεται ως η αξιολόγηση που κάνει ο καταναλωτής, 

μετά την κατανάλωση, σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.Ιδιαίτερες 

σημαντικές συσχετίσεις για τηνικανοποίηση από τον γάμο μεταξύ όσων καταναλώνουν 

είτε αναψυκτικά ή μη αλκοολούχα, δεν βρέθηκαν, όπως επίσης το ίδιο ισχύει και 

μεταξύ των διαφορετικών προτιμήσεων μπαρ που θα ήθελαν οι καλεσμένοι να υπάρχει 

στον γάμο. 

Ακόμη από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι προβλεπτικοί 

παράγοντες της ικανοποίησης από τους γάμους ήταν η αισθητική των εγκαταστάσεων,  

η ικανοποίηση από το φαγητό και η ικανοποίηση από το πλάνο καθισμάτων. Για την 

αίσθηση που αποκόμισαν οι προσκεκλημένοι και την εν γένει όμορφη εμπειρία τους, 

προέκυψε ότι προβλεπτικός παράγοντας ήταν η αισθητική των εγκαταστάσεων. Οι 

Guan, Luo και Tang (2015) καθόρισαν ορισμένους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για τη μέτρηση της ικανοποίησης σε μία γαμήλια τελετή και δεξίωση. 

Οι βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό (τιμές), την ατμόσφαιρα, 

τις υπηρεσίες γάμου, την ποιότητα των τροφίμων, τον χώρο στάθμευσης, το μέγεθος 

και την καθαριότητα του χώρου, τη διακόσμηση και τον εξοπλισμό ήχου. 

Για την πιθανότητα σύστασης των προσκεκλημένων του ξενοδοχείου σε άλλους, 

προέκυψαν προβλεπτικοί παράγοντες να είναι η αισθητική των εγκαταστάσεων και η 

ικανοποίηση από την μουσική.  Tέλος, για την επαναληψιμότητα της επίσκεψης των 
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προσκεκλημένων στο ίδιο ξενοδοχείο βρέθηκε πως προβλεπτικοί παράγοντες είναι η 

αισθητική των εγκαταστάσεων και η ικανοποίηση από την μουσική.  

Περιορισμοί & Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν, λόγω του ότι η 

έρευνα έγινε στην Ελλάδα και δύσκολα μπορούν τα αποτελέσματά της να επεκταθούν 

σε άλλες χώρες. Ακόμη, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στα αγγλικά, και έτσι το 

δείγμα που συμμετείχε ήταν σίγουρα γνώστες της αγγλικής γλώσσας, με συνέπεια να 

περιορίζεται το δείγμα στο συγκεκριμένο αυτό χαρακτηριστικό μορφωτικού επιπέδου. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να επεκτείνουν τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης στο εξωτερικό και να χρησιμοποιήσουν πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ακόμη, 

θα μπορούσαν αν γίνουν ποιοτικές μελέτες με χρήση συνεντεύξεων σε διοργανωτές 

γαμήλιων δεξιώσεων, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι απαιτήσεις των μελλονύμφων όσον 

αφορά την γαμήλια δεξίωση και έτσι να συσχετιστούν με τις απαιτήσεις των 

προσκεκλημένων σε αυτές. 
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1  

Hometown 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Θεσσαλονίκη 4 3,7 3,7 3,7 

Κομοτηνή 1 ,9 ,9 4,6 

Νάουσα 1 ,9 ,9 5,5 

Albania 1 ,9 ,9 6,4 

Amsterdam 2 1,8 1,8 8,3 

Andrianoupoli 1 ,9 ,9 9,2 

Athens 3 2,8 2,8 11,9 

German 1 ,9 ,9 12,8 

Greece 6 5,5 5,5 18,3 

Greece Thessaloniki 1 ,9 ,9 19,3 

Greece, Thessaloniki 1 ,9 ,9 20,2 

halkidiki 1 ,9 ,9 21,1 

Instabul 11 10,1 10,1 31,2 

Ioannina 1 ,9 ,9 32,1 

Iraq 3 2,8 2,8 34,9 

Italy 3 2,8 2,8 37,6 

Karditsa 1 ,9 ,9 38,5 

Karditsa, Greece 1 ,9 ,9 39,4 
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Komotini 15 13,8 13,8 53,2 

Komotini, Greece 1 ,9 ,9 54,1 

Larissa 1 ,9 ,9 55,0 

Limassol 2 1,8 1,8 56,9 

London 1 ,9 ,9 57,8 

Manchester 1 ,9 ,9 58,7 

Melbourne 2 1,8 1,8 60,6 

Milan 2 1,8 1,8 62,4 

Milan, Italy 1 ,9 ,9 63,3 

Moscow 1 ,9 ,9 64,2 

N. Delhi 1 ,9 ,9 65,1 

Naousa 1 ,9 ,9 66,1 

Paris 1 ,9 ,9 67,0 

Rhodes 1 ,9 ,9 67,9 

Serres 1 ,9 ,9 68,8 

Spain 1 ,9 ,9 69,7 

St Petersburg 1 ,9 ,9 70,6 

thessaloniki 1 ,9 ,9 71,6 

Thessaloniki 24 22,0 22,0 93,6 

THESSALONIKI 1 ,9 ,9 94,5 

Thessalonikj 1 ,9 ,9 95,4 

Tokyo 2 1,8 1,8 97,2 

Turkey 2 1,8 1,8 99,1 

volos 1 ,9 ,9 100,0 
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Total 109 100,0 100,0 
 

 

Πίνακας 2  

Religion 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

  
5 4,6 4,6 4,6 

Ορθόδοξη 2 1,8 1,8 6,4 

Ορθόδοξος 2 1,8 1,8 8,3 

Χριστιανη 1 ,9 ,9 9,2 

Χριστιανή Ορθόδοξη 1 ,9 ,9 10,1 

Χριστιανός ορθόδοξος 1 ,9 ,9 11,0 

Albania 1 ,9 ,9 11,9 

Catholic 6 5,5 5,5 17,4 

Christian 15 13,8 13,8 31,2 

CHRISTIAN 1 ,9 ,9 32,1 

Christian orthodox 1 ,9 ,9 33,0 

Christian Orthodox 6 5,5 5,5 38,5 

Greece 1 ,9 ,9 39,4 

Greek 2 1,8 1,8 41,3 

Hindu 1 ,9 ,9 42,2 

Hinduism 1 ,9 ,9 43,1 

Ioannia 1 ,9 ,9 44,0 

Jew 3 2,8 2,8 46,8 
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Komotini 1 ,9 ,9 47,7 

muslim 1 ,9 ,9 48,6 

Muslim 29 26,6 26,6 75,2 

Orhodox 1 ,9 ,9 76,1 

Orhtodox 1 ,9 ,9 77,1 

Orthodox 21 19,3 19,3 96,3 

Orthodox Christian 2 1,8 1,8 98,2 

Shinto 2 1,8 1,8 100,0 

Total 109 100,0 100,0 
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Ερωτηματολόγιο 
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