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Συμφέρει άραγε να παντρευτεί κανείς εν έτει 2015;

Για τους περισσότερους, η γενιά των 600 ευρώ είναι καταδικασμένη να ρίξει πολύ
χαμηλά τον πήχη και να συμβιβαστεί με καταστάσεις που απέχουν πολύ από τα
όνειρα και τις προσδοκίες που είχε. Στο παρελθόν το ελληνικό όνειρο ήταν,
φτάνοντας στην ηλικία των τριάντα, μια ιδιόκτητη κατοικία ένα πολυτελές σπίτι
και ένας παραμυθένιος γάμος.
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Σήμερα το budget είναι τέτοιο που οι περισσότεροι συγκατοικούν με τους γονείς ή
το ταίρι τους και ούτε λόγος για γάμο. Οι πιο «θαρραλέοι» που παίρνουν την
απόφαση να ενωθούν εις σάρκαν μια, ενώπιον θεού και ανθρώπων, θα πρέπει,
ωστόσο, να γνωρίζουν ότι αυτός ο όρκος θα τους κοστίσει ακριβά. Ή μήπως όχι;

Αφού η επίδοξη νύφη πει το ναι, όλα ξεκινούν από μηδενική βάση. Ο χρόνος μετρά
αντίστροφα και η λίστα με τα έξοδα ολοένα και μεγαλώνει. Βέρες, μπομπονιέρες,
στολισμός εκκλησίας, νυφικό, γαμπριάτικο κοστούμι και τα beaute της νύφης
μπαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα. Αλήθεια πιστεύετε ακόμα ότι ο γάμος είναι
μια επένδυση που θα αποδώσει καρπούς και θα καλυφθεί από τα δώρα των
καλεσμένων; Σε κάθε περίπτωση αυτό που χρειάζεται να κάνει κάποιος πριν από
την τελική επιλογή – εκτός από να οπλιστεί με δύναμη και θάρρος- είναι μια καλή
έρευνα αγοράς, διότι εν μέσω κρίσης μπορούν να βρεθούν και ευκαιρίες.

Το προσκλητήριο που μου ‘πεσε απ’ τα χέρια!

Οι μπομπονιέρες είναι σίγουρα από τα πρώτα πράγματα που θα μπουν στη λίστα
των εξόδων και μάλιστα εκείνα για τα οποία σχηματίζεται η αρχική εντύπωση για
το τι θα ακολουθήσει. Η τιμή τους ξεκινά από 1,00 € – η λιτή και απέριττη εκδοχήκαι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5,00 € η μία. Στο προσκλητήριο επίσης τα κόστη
μπορούν να συμπιεστούν αρκετά. Η εκτύπωση σε απλό χαρτί με τον φάκελο του,
κυμαίνεται μεταξύ 0,80 € – 1,20 € / τεμάχιο, αλλά για τους πιο απαιτητικούς που
δίνουν έμφαση στα υλικά και τη λεπτομέρεια μπορεί να διαμορφωθεί και στα 4,00
€.
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Νυφικό και γαμπριάτικο κοστούμι σε πρώτο πλάνο.

Η εύρεση νυφικού είναι το ήμισυ του παντός. Το κόστος του θα εξαρτηθεί από το
πόσο ακριβό είναι το γούστο και οι απαιτήσεις της νύφης. Η πιο συνηθισμένη
πρακτική είναι αυτή της ενοικίασης ενός νυφικού γνωστού οίκου με τις τιμές να
κυμαίνονται από 1.300 € έως 2.500 €. Αν όμως θέλετε το νυφικό να βρίσκεται μετά
το γάμο σας στην ντουλάπα και να αποτελέσει οικογενειακό κειμήλιο, τόσο η
αγορά του θα σας κοστίσει μεταξύ 6.000 € και 8.000 €. Για τις περισσότερο
προνοητικές που ξεκινούν την έρευνα αγοράς ένα χρόνο πριν , μπορούν να
αγοράσουν νυφικό με μόλις 300 € στα bazaar που διοργανώνουν οι οίκοι νυφικών,
συνήθως κατά τον μήνα Νοέμβριο. Μια εξίσου οικονομική λύση είναι η αγορά
υφάσματος και η δημιουργία του νυφικού από κάποια μοδίστρα. Βεβαίως για την
ολοκληρωμένη εικόνα του νυφικού χρειάζονται και τα απαραίτητα υποδήματα,
όπερ σημαίνει «χρυσά» γοβάκια που ξεκινούν από 100 ευρώ και αναμένεται να
φτάσουν χιλιάδες ευρώ εάν πρόκειται για πολύ γνωστές μάρκες του εξωτερικού.

Όμως, ο οικονομικός «Γολγοθάς» για τη νύφη δεν τελειώνει εδώ. Πρέπει να
δείχνει λαμπερή γι’ αυτό και θα πληρώσει. Το μέσο κόστος για το χτένισμα αγγίζει
τα 200 €, για το μακιγιάζ μεταξύ 150 € με 300 € και για το πεντικιούρ- μανικιούρ
ξεκινά από 30 € και μπορεί να φτάσει στα 100 €, εάν η ίδια επιθυμεί τα νυχάκια να
είναι περίτεχνα και διακοσμημένα με στρας. Η ένδυση και υπόδηση του γαμπρού
είναι ευτυχώς πιο οικονομική, λαμβάνοντας κανείς υπόψη ότι το μέσο κόστος για
κοστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, παπούτσια, κάλτσες και μανικετόκουμπα
κυμαίνεται μεταξύ 500 € και 1.000 €.
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Φωτογράφε! Βγάλε μια φωτογραφία!

Αφού πληρώνεις θες και να το θυμάσαι. Για τις φωτογραφίες και το βίντεο
υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε η κλασσική βιντεοσκόπηση εντός και εκτός εκκλησίας
– ναι ‘ναι οι στημένες φωτογραφίες με συγγενείς που είναι τοποθετημένες πάνω
από το σεμεδάκι της γιαγιάς- με το κόστος να αγγίζει τα 800- 1.000 ευρώ, είτε η
δημιουργία ενός βίντεο που παραπέμπει σε ταινία μικρού μήκους με αυθόρμητες
σκηνές από εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εδώ το κόστος ανεβαίνει έως
και τις 3.000 € το πακέτο.

Το άγχος του στολισμού.

Σε ότι αφορά τον στολισμό, το ποσό που καλούνται οι μελλόνυμφοι να διαθέσουν
υπολογίζεται μεταξύ 650 € και 1.500 € και καθορίζεται φυσικά από το στυλ που
θέλουν να αντικρύσουν οι καλεσμένοι τους. Τα άνθη σε εκκλησία, νυφική
ανθοδέσμη, αυτοκίνητο, στο χώρο της δεξίωσης, είναι μάλλον «χρυσά»νθεμα!

Άρχισαν τα όργανα!!!
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Είστε φαν της ζωντανής μουσικής; Τότε η καλύτερη επιλογή είναι η ενοικίαση
ορχήστρας με κόστος που ξεκινά από τα 1.000 € και φτάνει τα 1.500€. Σε
διαφορετική περίπτωση ένας επαγγελματίας dj θα σας κοστίσει από 250€ έως 350€.

Θα φάμε…θα πιούμε…..και θα χορέψουμε!

Τελέστηκε το μυστήριο, βγήκαν οι πολυπόθητες φωτογραφίες και ήρθε η ώρα του
φαγητού. Συνήθως η τιμή που ισχύει κατ’ άτομο είναι περίπου στα 17 € έως 25 € το
άτομο, εάν ο γάμος γίνεται στην επαρχία, ενώ στην περίπτωση ενοικίασης
κτήματος στην Αθήνα με catering οι τιμές ξεκινούν από 35€ και πάνω.

Πηγή: fortunegreece.com
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