
Slider φωτογραφιών 
Με την χρήση του slider στη κορυφή της σελίδας,

μπορείτε να προσθέσετε όσες φωτογραφίες επιθυμείτε , οι
οποίες θα εναλλάσσονται αυτόματα. Το slider θα είναι
το πρώτο πράγμα που θα αντικρίζουν οι επισκέπτες της

ιστοσελίδας σας, επομένως φροντίστε να είναι οι
καλύτερες φωτογραφίες σας. Υπάρχει η δυνατότητα να

προστεθεί σε κάθε εικόνα ένα μικρό κείμενο με ένα
ιδιαίτερο effect το οποίο δίνει ζωντάνια και κίνηση.

Τα online προσκλητήρια αποστέλλονται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται να τα
παραδόσετε προσωπικά ή ταχυδρομικά, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα. Ακόμα,

δεν υπαρχει περιορισμός κειμένου όπως τα έντυπα προσκλητήρια, καθώς εχουν
μεγάλη ευελιξία σχεδιασμού και μπορουν να περιλαμβάνουν προσωπικές

φωτογραφίες και βίντεο. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν λίστα δώρων και άμμεση
επιβεβαιώση παρουσίας τόσο στην εκκλησία όσο και στην δεξίωση, ώστε να

διευκολύνετε τους καλεσμένους σας.
Η χρηση προσκλητηρίων, σε ηλεκτρονική μορφή, θα σας κάνει σίγουρα να
πρωτοτυπήσετε, έχοντας τα πιο ξεχωριστά προσκλητήρια, ενώ παράλληλα

συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, περιορίζοντας την χρήση έντυπου
υλικού,επομένως και χαρτιού.

Ιστοσελίδες Γάμου
online προσκλητήρια

Πεδίο ζευγαριού 
Στο πεδίο αυτό γίνεται η παρουσίαση του

ζευγαριού προβάλλοντας την φωτογραφία του
καθενός με ένα μικρό κείμενο και από κάτω τα

εικονίδια με τα προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα.

Χρονόμετρο
Real Time χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης το
οποίο εμφανίζει πόσοι εβδομάδες, ημέρες, ώρες και

λεπτά απομένουν μέχρι τη μεγάλη ημέρα του
ζευγαριού.

Love Story
Εδώ έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε το love story
σας με φωτογραφίες και κείμενα. Γράψτε την ιστορία σας

για το πως γνωριστήκατε, για το πρώτο σας ραντεβού,
για την πρόταση γάμου κ.λπ. ή ότι εσείς θεωρείτε

σημαντικό.

Loveline 
Ένα μοναδικό  timeline με τις σημαντικότερες στιγμές

της ζωής σας ως ζευγάρι στο οποίο μπορείτε να
αναφέρετε τις σημαντικότερες στιγμές σας ως ζευγάρι ή

ακόμα εμπειρίες και αστεία γεγονότα που στιγμάτισαν τη
ζωή σας.

Πεδίο Κουμπάρων
Εκτός από το πεδίο του ζευγαριού, αντίστοιχα

υπάρχει και το πεδίο για τους κουμπάρους σας με
φωτογραφία, στοιχεία και social media profiles.

Ψηφιακό άλμπουμ
Μετά τον γάμο, μπορείτε να μας στείλετε τις
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και εμείς θα

δημιουργήσουμε αποκλειστικά για εσάς ένα μοναδικό
online ψηφιακό άλμπουμ, το οποίο θα μπορείτε να το

μοιραστείτε με φίλους & συγγενείς.



And so the adventure begins...
Η εταιρία μας, έπειτα από αρκετά χρόνια επιτυχημένης πορείας, δημιούργησε δύο νέα
καταστήματα που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής

σας. Το Sposa group προσφέρει νυφικά φορέματα υψηλών προδιαγραφών,
αξεπέραστης ποιότητας και άριστης εφαρμογής. ενώ το Strass Moda καλύπτει όλες

τις ανάγκες του γάμου και της βάπτισης με ιδιαίτερες δημιουργίες, γεμάτες έμπνευση
και αγάπη για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Κεντρικό κατάστημα Strass Moda
Διεύθυνση: Δερβενακίων 39, Άνω Κορυδαλλός

Τηλ: 210 49 49 525
Email: info@strass.com.gr

Website: www.strass.com.gr

Photo Gallery
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να ανεβάσετε τις φωτογραφίες
σας (πριν και μετά το γάμο σας) ώστε να τις βλέπουν οι
επισκέπτες. Χωρίς καν να χρειαστεί να τις εκτυπώσετε,
φίλοι & συγγενείς έχουν την δυνατότητα να δουν τις

φωτογραφίες του γάμου σας.

Λίστα δώρων γάμου
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε τις λίστες γάμου που έχετε
δημιουργήσει σε φυσικά ή online καταστήματα ώστε

να βοηθήσετε τους καλεσμένους σας να επιλέξουν
δώρα τα οποία σαν είναι πραγματικά χρήσιμα για

το νέο σας ξεκίνημα. Αν θέλετε να δέχεστε και
μετρητά ως δώρο γάμου, μπορείτε επίσης να

δηλώσετε τραπεζικούς λογαριασμούς και
λογαριασμό PayPal.

Ημερα,Ώρα,Μέρος
Εμφανίστε όλες τις πληροφορίες για την τοποθεσία,
την ώρα και το όνομα του χώρου που θα διεξαχθεί η
τελετή του γάμου, το γαμήλιο πάρτι, το bachelor

και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θέλετε να
συμπεριλάβετε στο event. Δώστε τη δυνατότητα
στους καλεσμένους σας να έχουν πρόσβαση ανά
πάσα στιγμή, σε όλες τις πληροφορίες και οδηγίες

που θα χρειαστούν μέσα από το google maps.

Wedding QR code
Το qrcode μπορεί να διαβαστεί από smartphones

και tablets ώστε να διευκολύνει τους χρήστες να
λάβουν αμέσως την πληροφορία που χρειάζεται

χωρίς να αναγκάζεται να γράφουν. Εκτυπώστε το
στην πρόσκλησή σας, ή μοιραστείτε το με φίλους και

συγγενείς και ανακατευθύνετε τους απευθείας στην
ιστοσελίδα του γάμου σας. *η εκτύπωση του QR

code ισχύει σε συγκεκριμένα προσκλητήρια γάμου

Love Songs List
Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τα αγαπημένα σας

τραγούδια και να επιλέξετε ποιό θα παίξει και σε ποιά
σημεία κατά τη διαδικασία του γαμήλιου πάρτι σας,
Μπορείτε ακόμη να δώσετε τη δυνατότητα σε φίλους

και συγγενείς να ψηφίσουν το καλύτερο.

Περιορισμός πρόσβασης
Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να κλειδώσετε με
κωδικό ασφαλείας ολόκληρη την ιστοσελίδα σας ή

συγκεκριμένο μέρος της, ώστε να μπορούν να το δουν
μόνο όσοι έχουν τον κωδικό που θα διαλέξετε.

Ενημέρωση περιεχομένου
Αφού δημιουργηθεί η ιστοσελίδα σας, μπορείτε ανά
πάσα στιγμή να μας στέλνετε τις αλλαγές που θέλετε
για αφαίρεση ή πρόσθεση σε φωτογραφίες κείμενα,

τραγούδια κλπ. και εμείς θα φροντίσουμε να
ενημερώσουμε το περιεχόμενο.

RSPV 
Το RSPV αποτελεί μια ειδική φόρμα οι οποία δίνει τη

δυνατότητα στους προσκεκλημένους σας να
επιβεβαιώσουν αν τελικά θα παρευρεθούν στη τελετή
του γάμου, στο γαμήλιο πάρτι, στο bachelor και σε
οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση τους έχετε καλέσει. Έτσι
θα γνωρίζετε πόσοι τελικά θα είναι οι καλεσμένοι σας

ώστε να κάνετε κι εσείς τον προγραμματισμό σας.


