ASSESSORIA COMPLETA
Este pacote compreende os seguintes serviços:

-Identificação do perfil dos clientes;
- Análise de orçamento;
- Formatação de estilo e dimensão do evento;
- Definição de cronograma( agenda e check list dos noivos)
- Elaboração de planilhas ( Convidados, Custos, Fornecedores)
- Orientação para o casamento civil;
- RSVP passivo
- Indicação de empresas especializadas em planejamento de Lua de
mel;
- Reserva noite de núpcias;
- Elaboração de orçamentos, contratação de todos dos seguintes
fornecedores:

1.Vestido da noiva (incluindo acompanhamento em provas de
vestidos);

2.Bem casados, lembrancinhas;
3.Serviços de buffet;
4.Gerador (caso necessário);
5. seguranças;
6. Estacionamento;
7.Celebrante;
8. Banda ou DJ para recepção (ou os dois);
9.Coral , orquestra ou Duo para cerimônia;
10.Bartenders;
11.Foto e Vídeo;
12.Telas de projeção;
13. Efeitos especiais e Iluminação;
14. Decoração (móveis e flores) de Cerimônia e recepção;
15. noivinhos;
16.Doces;
17. Bolo;
18.Convites e Save the date;
19.Lista de presentes e enxoval
20.Traje Noivo;
21.Dia da noiva e dia do noivo;
22. Transporte da Noiva até a cerimônia;
23.Transporte e hospedagem convidados (caso necessário)
***Caso os noivos desejem algum serviço que não esta listado
será incluído, sem problemas.

A ASSESSORIA TOTAL INICIA NA ASSINATURA DO CONTRATO E
TERMINA APÓS O TERMINO DO EVENTO, portanto JÁ INCLUI O
CERIMONIAL DO DIA.

CERIMONIAL DO DIA:
- 01 Reunião com os noivos 1mês antes do casamento oara elaboração
de cronograma do dia;
- 01 Reunião final com Local, Buffet e decoração para acertar detalhes
do dia do casamento;
- Ensaio de cortejo ( quando os noivos desejarem);
- Acompanhamento de montagem de todos os serviços no dia do
eventos;
- Atendimento a emergências e imprevistos no dia, tanto com noivos
quanto com convidados e serviços contratados;
- Recepção dos convidados;
- Condução do cortejo e etapas da festa;
- Orientação para padrinhos, damas de honra, pajens e pais dos noivos
na entrada do cortejo ( cerimônia);
- Orientação para momentos de fotos, brined, corte de bolo, valsa,
jantar, buque;
- Distribuição de bem casados/ lembrancinhas;
- Contabilização do consumo de bebidas;

Serviços Adicionais e opcionais:

Tradução ( para o inglês) durante a cerimonia
Personal Stylist para madrinhas e padrinhos

