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StarArtΕvents by Katerina Samiotaki 
 

Σχετικά με εμάς 

Στην «StarArtEvents» φροντίζουμε ώστε η μέρα του γάμου σας να είναι μια λαμπερή γιορτή, με διάχυτα 

συναισθήματα χαράς, αγάπης και συγκίνησης. Με άψογο επαγγελματισμό, παρέχουμε υψηλής 

ποιότητας, εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, προσαρμοσμένες πάντοτε στις εκάστοτε ανάγκες του 

κάθε ζευγαριού, φροντίζοντας η ξεχωριστή αυτή μέρα να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων των 

παρευρισκόμενων. 

Η επικεφαλής Art Director/Choreographer/Personal Trainer Kα. Σαμιωτάκη Κατερίνα της 

StarArtEvents/StarTalents, έχοντας 25 χρόνια εμπειρίας στη Βιομηχανία του χώρου Θεάματος και 

Άσκησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει καταφέρει να διακριθεί και να βραβευθεί για τις 

υπηρεσίες της με πλήθος επιτυχημένων εκδηλώσεων στο ενεργητικό της, με πιο πρόσφατη το 2019 στο 

Kuwait, Μέση Ανατολή. Η εξειδικευμένη ομάδα Star Talents Team, της οποίας ηγείται, αποτελείται 

από ένα κατάλληλα επιλεγμένο και έμπειρο δίκτυο καλλιτεχνών, μαγεύοντας με την παρουσία τους και 

ξεπερνώντας τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της κάθε εκδήλωσης. 

Δίκτυο καλλιτεχνών 
Το δίκτυο καλλιτεχνών που απαρτίζουν την Star Talents Team συνθέτουν: 
 
 Επαγγελματίες χορευτές/Χορογράφοι  

 Ακροβάτες 

 Μουσικοί – Μουσικές Μπάντες 

 Τραγουδιστές όλων των ειδών 

 Ηθοποιοί 

 Μοντέλα 

 Μακιγιέζ 

 Μάγοι 

 Φωτογράφοι 

 Πυροτεχνουργοί (Βεγγαλικά) 

 Σκηνογράφοι 

 Animators για τους μικρούς μας φίλους 

 Εξειδικευμένα θεματικά Headpieces – πρωτοποριακά κοστούμια 
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Extra VIP προσφερόμενες υπηρεσίες  

 Pre wedding – After wedding party Photo shooting 

 Bride’s / Bridesmaid’s Video clip and Pre wedding Photo shooting 

 Groom’s Team Video clip and Pre wedding Photo shooting 

 Welcome event – Ζεστό καλωσόρισμα των καλεσμένων 

 Συνοδεία Νύφης – Γαμπρού 

 Θεματική είσοδος ζευγαριού στο χώρο της εκδήλωσης 

 Αφήγηση όρκων 

 Wellness Fitness Training – Προετοιμασία Νύφης και Γαμπρού (Ειδικά προσαρμοσμένο πακέτο 
προετοιμασίας ζευγαριού με εξειδικευμένους επαγγελματίες Personal Trainers της 
StarTalentsTeam) 

Θεματικά Shows 

 Wedding Dance (χορογραφία γάμου) 

 Dance Shows (όλων των ειδών χορού και styles) 

 Fire Shows 

 Acrobat Shows 

 Led Light Shows 

 Greek mythology 

 Traditional Greek Shows 

 Gala - Grand Opening (Εγκαίνια εταιριών – Εταιρικές παρουσιάσεις) 

 Μουσικούς – Τραγουδιστές 

 DJ set up 

 Ηθοποιούς – Αφηγητές  

 Make up Special effects 

 Καλλιτεχνικά ACTS προσαρμοσμένα στο αντικείμενο και τη δραστηριότητα εταιριών 

 Διαδραστικά Animations with the best performers (ενεργή συμμετοχή των καλεσμένων στο 
αντίστοιχο θεματικό show) 

 Yachting events   

Σύνοψη 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της κάθε εκδήλωσης αποτελεί για εμάς μία μοναδική πρόκληση. Οι ιδέες 

και επιθυμίες σας για την ξεχωριστή αυτή μέρα, με την καθοδήγησή μας γίνονται πραγματικότητα, 

αποτυπώνοντας με αγάπη και σεβασμό τη μοναδική σας προσωπικότητα. Η υπευθυνότητα που μας 
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χαρακτηρίζει πηγάζει από τον επαγγελματισμό μας και οι ιδέες μας ακόμα πιο φρέσκιες και επίκαιρες, 

προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση και σεβασμό, 

Σαμιωτάκη Κατερίνα 
Art Director - Choreographer 
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