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Com a correria do dia a dia, dificilmente os noivos conseguem se dedicar aos 

preparativos do casamento como gostariam. Além disso, a falta de conhecimento na 

área pode tornar essa fase da vida dos noivos muito estressante. A assessora de 

eventos vem para acalmar os ânimos dos noivos, passando tranquilidade e os 

ajudando a realizar o maior sonho do casal: o casamento deles! 

 

No início da contratação, analisamos o perfil dos noivos em relação a gostos e 

desejos, e fazemos um relatório com todos os detalhes que os noivos desejam para a 

festa e para a cerimônia. Nada passa batido. E com esse relatório em mãos, vamos ao 

trabalho. Temos parcerias com diversos fornecedores do ramo de festa, que terão 

muito prazer em conceder descontos ou vantagens especiais para nossos clientes.  

Indicamos os melhores profissionais para nos atender em cada item desejado e 

procuramos outros profissionais que não constem da lista caso os noivos desejarem 

algum item inusitado (afinal o que vale é a criatividade), acompanhando os noivos 

nas reuniões com eles.  Tudo para que sejamos atendidos da melhor forma e para 

satisfação dos noivos. 

E quando falamos “nos atender” é isso mesmo: sentimos que cada vitória dos noivos é 

também a nossa. Cada conquista deles, cada passo dado para a realização desse 
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sonho é a nossa alegria, pois ver o sorriso no rosto dos noivos é o que nos move, o que 

nos motiva a querer ser sempre melhor. 

Próximo à data do casamento, criamos, juntamente com os noivos, o cronograma da 

festa e da cerimônia, onde será determinado em qual horário cada momento irá 

acontecer. Assim, os noivos terão a certeza de que tudo sairá da maneira que eles 

desejam.  

No dia do evento, acompanhamos todos os detalhes da montagem, sem, no entanto, 

interferir no trabalho dos profissionais. Acreditamos que somente os melhores foram 

contratados e com isso cada um fará também o seu melhor. No momento da festa, 

acompanhamos e verificamos o trabalho dos profissionais envolvidos, porém sempre 

com muita discrição, para não causar constrangimentos desnecessários. No dia, 

seguimos o cronograma combinado, mas sem pressão aos noivos, afinal este 

momento é para ser curtido e aproveitado ao máximo por eles. 

O que os noivos devem ter em mente ao contratar uma Assessoria é que, além de 

facilitar a vida deles neste momento, as vantagens ou descontos conquistados por ela 

valem o investimento pago pelos seus serviços. 

Para casamento, temos três pacotes de Assessoria para que os noivos escolham: 

Assessoria Completa, Assessoria Parcial e Assessoria do Dia. Para a feata de Debutante 

temos ainda o Cerimonial do Dia. Confira abaixo cada detalhe que acompanha 

cada um dos pacotes. 
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Na Assessoria Completa, acompanharemos os noivos desde o primeiro momento, 

antes da contratação de qualquer profissional. Através do projeto inicial, entendemos 

as necessidades e desejos dos noivos, e com isso conseguimos, juntamente com eles, 

criar a festa completa, cheia de detalhes e emoções. 

 

Serviços inclusos: 

: 1ª Reunião, com preenchimento do Guia do Evento, com avaliação do perfil do 

cliente e elaboração de briefing com todos os detalhes do evento. 

: Elaboração do cronograma do dia do evento, para festa e cerimônia. 

: Elaboração do mapa de mesa, se assim o cliente desejar. 

: Indicação de fornecedores com negociação de valores.  

: Agendamento e acompanhamento nas visitas aos fornecedores, mediante 

agendamento e disponibilidade do assessor e do fornecedor em questão.  

: Orçamentos e contratações de todos os fornecedores, juntamente ao cliente.  

: Análise de contratos.  

: Controle financeiro.  

: Coordenação de todos os fornecedores, com relação a datas e formas de 

pagamentos e data de entrega e retirada de serviços ou materiais. 

: Visita técnica no espaço do evento, juntamente aos profissionais que interferem na 

montagem do mesmo.  

: Assessoria na escolha da lua de mel, em caso de casamento. 

: Auxílio para elaboração de lista de presentes. 

: Auxílio para escolha de convites, cartões, menus impressos, lembrancinhas ou brindes, 

arranjos florais e demais itens da decoração. 

: Orientação ao agendamento do cartório, em caso de casamento. 

: Auxílio na escolha de cardápios, bebidas, bolos, doces e músicas. 

: Acompanhamento na escolha do vestido de noiva ou debutante e roupa do noivo. 

: Acompanhamento do teste de cabelo e maquiagem da noiva ou debutante. 

: Confirmação de lista de presença (RSVP) passiva por site ou telefone. O RSVP ativo é 

cobrado a parte. 

: Reunião dos 45 dias antecedentes, atualizando Guia do Evento, elaborando Check-

list do dia da Assessoria, Lista de itens a serem entregues para o dia do evento, 

definindo ordem das fotos pós-cerimônia ou momento especial do evento e durante a 

festa, Cronograma do Evento, Roteiro da Cerimônia ou momento especial do evento, 

analisando lista dos convidados para futura elaboração do mapa de mesa. 

: Reunião dos 10 dias antecedentes, confirmando e finalizando todas as ferramentas 

preenchidas na Reunião dos 45 dias e elaborando o mapa de mesa. Entrega, por 

parte do cliente ao assessor, de cópia de todos os contratos de fornecedores 

contratados. 

: Acompanhamento no ensaio final da dança dos noivos ou da debutante. 

: Confirmação dos serviços e produtos contratados através de contato telefônico, 

com o envio do briefing final, com todos os detalhes do evento, como horários de 

montagem, equipes envolvidas e contatos para eventualidades.  
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: Permanência do assessor durante todo o dia do evento, do início da montagem até 

a desmontagem da festa, com acompanhamento e orientação desses momentos. 

: Coordenação e orientação da cerimônia nas entradas e posicionamento de pais, 

padrinhos e crianças, e conferências dos itens a serem utilizados neste momento. 

: Coordenação e orientação do evento, seguindo o cronograma elaborado com o 

cliente. 

: Apoio de 3 assistentes equipados com sistema de intercomunicação eletrônica. 

: Recepção de convidados, com lista de presença e informando o local determinado 

a cada um. 

: Recebimento, etiquetagem e guarda de presentes. 

: Entrega de lembrancinhas, brindes e adereços diversos durante o evento.  

: Organização da equipe de fotografia e filmagem.  

: Acompanhamento ao cliente durante todo o evento. 

: Atendimento especial para os pais dos noivos ou debutante. 

: Serviço de cuidados e limpeza da mesa de doces. 

: Coordenação do serviço de Buffet. 

: Conferência da sequência de músicas com os responsáveis pelo som. 

:  Verificação do asseio e higiene das dependências do local do evento durante o 

decorrer deste. 

: Kit para emergência, com caixa de costura, primeiros socorros, guarda-chuva, ferro 

de passar roupa. 

: Controle e conferência de sobra de bebidas e doces.  

: Conferência do número de pessoas.  

:  Contagem de carros junto ao serviço de manobristas (quando o vallet for custeado 

pelo cliente). 

:  Conferência dos itens de decoração contratados e checagem de perdas ou 

quebras. 

: Assessoria na hospedagem de convidados que vieram de outras cidades.  

: Relatório final informando pertences, presentes, itens de decoração, contagem de 

bebidas, doces, bem-casados e lembrancinhas restantes, comunicação de perdas ou 

quebras, se existirem, número de convidados presentes, número de carros contados 

junto ao serviço de manobristas. 

: Entrega de itens relacionados no Relatório Final. 

 

Após o casamento (todos os pacotes são iguais): 

. Envio de relatório final contendo contagem de bebidas, doces, bem-casados e 

lembrancinhas restantes, comunicação de perdas ou quebras, se existirem, número de 

convidados presentes, número de carros contados junto ao serviço de manobristas. 

 

Opcionais (todos os pacotes são iguais): 

.  Organização da lista de presentes; 

.  Organização do chá bar ou de cozinha ou de lingerie; 

.  R.S.V.P Ativo; 

.  Recepcionista extra; 

.  Devolução dos trajes dos noivos; 

.  Envio de cartões de agradecimento. 

 

Valor: R$ 5.100,00 
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Na Assessoria Parcial, seguimos a mesma mentalidade da Completa, mas para noivos 

que já contrataram os principais fornecedores: Salão, Buffet, Decoração, Fotógrafos, 

Som e iluminação e Vestido. Apesar desses grandes já terem sido contratados, ainda 

muitos detalhes deverão ser pensados, e o acompanhamento de uma assessoria é 

ideal para que tudo saia maravilhosamente perfeito. 

 

Serviços inclusos: 

: 1ª Reunião, com preenchimento do Guia do Evento, com avaliação do perfil do 

cliente e elaboração de briefing com todos os detalhes do evento. 

: Elaboração do cronograma do dia do evento, para festa e cerimônia. 

: Elaboração do mapa de mesa, se assim o cliente desejar. 

: Indicação de fornecedores para itens ainda não contratados, com negociação de 

valores.  

: Agendamento e acompanhamento nas visitas aos fornecedores ainda não 

contratados, mediante agendamento e disponibilidade do assessor e do fornecedor 

em questão.  

: Orçamentos e contratações dos fornecedores ainda não contratados, juntamente 

ao cliente.  

: Análise de contratos.  

: Controle financeiro.  

: Coordenação de todos os fornecedores, com relação a data de entrega e retirada 

de serviços ou materiais. 

: Visita técnica no espaço do evento, juntamente aos profissionais que interferem na 

montagem do mesmo.  

: Assessoria na escolha da lua de mel, em caso de casamento. 

: Auxílio para elaboração de lista de presentes. 

: Auxílio para escolha de convites, cartões, menus impressos, lembrancinhas ou brindes, 

arranjos florais e demais itens da decoração. 

: Orientação ao agendamento do cartório, em caso de casamento. 

: Auxílio na escolha de cardápios, bebidas, bolos, doces e músicas. 

: Acompanhamento na escolha do vestido de noiva ou debutante e roupa do noivo. 

: Acompanhamento do teste de cabelo e maquiagem da noiva ou debutante. 

: Confirmação de lista de presença (RSVP) passiva por site ou telefone. O RSVP ativo é 

cobrado a parte. 

: Reunião dos 45 dias antecedentes, atualizando Guia do Evento, elaborando Check-

list do dia da Assessoria, Lista de itens a serem entregues para o dia do evento, 

definindo ordem das fotos pós-cerimônia ou momento especial do evento e durante a 

festa, Cronograma do Evento, Roteiro da Cerimônia ou momento especial do evento, 

analisando lista dos convidados para futura elaboração do mapa de mesa. 

: Reunião dos 10 dias antecedentes, confirmando e finalizando todas as ferramentas 

preenchidas na Reunião dos 45 dias e elaborando o mapa de mesa. Entrega, por 

parte do cliente ao assessor, de cópia de todos os contratos de fornecedores 

contratados. 
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: Acompanhamento no ensaio final da dança dos noivos ou da debutante. 

: Confirmação dos serviços e produtos contratados através de contato telefônico, 

com o envio do briefing final, com todos os detalhes do evento, como horários de 

montagem, equipes envolvidas e contatos para eventualidades.  

: Permanência do assessor durante todo o dia do evento, do início da montagem até 

a desmontagem da festa, com acompanhamento e orientação desses momentos. 

: Coordenação e orientação da cerimônia nas entradas e posicionamento de pais, 

padrinhos e crianças, e conferências dos itens a serem utilizados neste momento. 

: Coordenação e orientação do evento, seguindo o cronograma elaborado com o 

cliente. 

: Apoio de 3 assistentes equipados com sistema de intercomunicação eletrônica. 

: Recepção de convidados, com lista de presença e informando o local determinado 

a cada um. 

: Recebimento, etiquetagem e guarda de presentes. 

: Entrega de lembrancinhas, brindes e adereços diversos durante o evento.  

: Organização da equipe de fotografia e filmagem.  

: Acompanhamento ao cliente durante todo o evento. 

: Atendimento especial para os pais dos noivos ou debutante. 

: Serviço de cuidados e limpeza da mesa de doces. 

: Coordenação do serviço de Buffet. 

: Conferência da sequência de músicas com os responsáveis pelo som. 

:  Verificação do asseio e higiene das dependências do local do evento durante o 

decorrer deste. 

: Kit para emergência, com caixa de costura, primeiros socorros, guarda-chuva, ferro 

de passar roupa. 

: Controle e conferência de sobra de bebidas e doces.  

: Conferência do número de pessoas.  

:  Contagem de carros junto ao serviço de manobristas (quando o vallet for custeado 

pelo cliente). 

:  Conferência dos itens de decoração contratados e checagem de perdas ou 

quebras. 

: Assessoria na hospedagem de convidados que vieram de outras cidades.  

: Relatório final informando pertences, presentes, itens de decoração, contagem de 

bebidas, doces, bem-casados e lembrancinhas restantes, comunicação de perdas ou 

quebras, se existirem, número de convidados presentes, número de carros contados 

junto ao serviço de manobristas. 

: Entrega de itens relacionados no Relatório Final. 

 

Após o casamento (todos os pacotes são iguais): 

. Envio de relatório final contendo contagem de bebidas, doces, bem-casados e 

lembrancinhas restantes, comunicação de perdas ou quebras, se existirem, número de 

convidados presentes, número de carros contados junto ao serviço de manobristas. 

 

Opcionais (todos os pacotes são iguais): 

.  Organização da lista de presentes; 

.  Organização do chá bar ou de cozinha ou de lingerie; 

.  R.S.V.P Ativo; 

.  Recepcionista extra; 
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.  Devolução dos trajes dos noivos; 

.  Envio de cartões de agradecimento. 

 

Valor: R$ 4.500,00 

Na Assessoria do Dia a preocupação se dá apenas com o dia do evento, com todo o 

planejamento para que o dia seja perfeito. Ainda que não estejam contratados todos 

os itens e fornecedores, a preocupação do assessor é somente com a organização do 

dia, devendo o contratante providenciar todos os itens por sua própria conta. 

 

Serviços inclusos: 

: 1ª Reunião, com preenchimento do Guia do Evento, com avaliação do perfil do 

cliente e elaboração de briefing com todos os detalhes do evento. 

: Elaboração do cronograma do dia do evento, para festa e cerimônia. 

: Elaboração do mapa de mesa, se assim o cliente desejar. 

: Indicação de fornecedores.  

: Visita técnica no espaço do evento, juntamente aos profissionais que interferem na 

montagem do mesmo.  

: Confirmação de lista de presença (RSVP) passiva por site ou telefone. O RSVP ativo é 

cobrado a parte. 

: Reunião dos 45 dias antecedentes, atualizando Guia do Evento, elaborando Check-

list do dia da Assessoria, Lista de itens a serem entregues para o dia do evento, 

definindo ordem das fotos pós-cerimônia ou momento especial do evento e durante a 

festa, Cronograma do Evento, Roteiro da Cerimônia ou momento especial do evento, 

analisando lista dos convidados para futura elaboração do mapa de mesa. 

: Reunião dos 10 dias antecedentes, confirmando e finalizando todas as ferramentas 

preenchidas na Reunião dos 45 dias e elaborando o mapa de mesa. Entrega, por 

parte do cliente ao assessor, de cópia de todos os contratos de fornecedores 

contratados. 

: Confirmação dos serviços e produtos contratados através de contato telefônico, 

com o envio do briefing final, com todos os detalhes do evento, como horários de 

montagem, equipes envolvidas e contatos para eventualidades.  

: Permanência do assessor durante todo o dia do evento, do início da montagem até 

a desmontagem da festa, com acompanhamento e orientação desses momentos. 

: Coordenação e orientação da cerimônia nas entradas e posicionamento de pais, 

padrinhos e crianças, e conferências dos itens a serem utilizados neste momento. 

: Coordenação e orientação do evento, seguindo o cronograma elaborado com o 

cliente. 

: Apoio de 3 assistentes equipados com sistema de intercomunicação eletrônica. 

: Recepção de convidados, com lista de presença e informando o local determinado 

a cada um. 

: Recebimento, etiquetagem e guarda de presentes. 

: Entrega de lembrancinhas, brindes e adereços diversos durante o evento.  

: Organização da equipe de fotografia e filmagem.  
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: Acompanhamento ao cliente durante todo o evento. 

: Atendimento especial para os pais dos noivos ou debutante. 

: Serviço de cuidados e limpeza da mesa de doces. 

: Coordenação do serviço de Buffet. 

: Conferência da sequência de músicas com os responsáveis pelo som. 

:  Verificação do asseio e higiene das dependências do local do evento durante o 

decorrer deste. 

: Kit para emergência, com caixa de costura, primeiros socorros, guarda-chuva, ferro 

de passar roupa. 

: Controle e conferência de sobra de bebidas e doces.  

: Conferência do número de pessoas.  

:  Contagem de carros junto ao serviço de manobristas (quando o vallet for custeado 

pelo cliente). 

:  Conferência dos itens de decoração contratados e checagem de perdas ou 

quebras. 

: Assessoria na hospedagem de convidados que vieram de outras cidades.  

: Relatório final informando pertences, presentes, itens de decoração, contagem de 

bebidas, doces, bem-casados e lembrancinhas restantes, comunicação de perdas ou 

quebras, se existirem, número de convidados presentes, número de carros contados 

junto ao serviço de manobristas. 

: Entrega de itens relacionados no Relatório Final. 

 

Após o casamento (todos os pacotes são iguais): 

. Envio de relatório final contendo contagem de bebidas, doces, bem-casados e 

lembrancinhas restantes, comunicação de perdas ou quebras, se existirem, número de 

convidados presentes, número de carros contados junto ao serviço de manobristas. 

 

Opcionais (todos os pacotes são iguais): 

.  Organização da lista de presentes; 

.  Organização do chá bar ou de cozinha ou de lingerie; 

.  R.S.V.P Ativo; 

.  Recepcionista extra; 

.  Devolução dos trajes dos noivos; 

.  Envio de cartões de agradecimento. 

 

Valor: R$ 2.500,00 

Apensas para Festa de Debutante, no Cerimonial da Festa a preocupação se 

dá apenas com o momento do evento.  

 

Serviços inclusos: 

: Incluso apenas 1 assistente. No caso de casamento e havendo a necessidade de 

coordenar a cerimônia, é necessária a contratação de mais 2 assistentes. Para a 

recepção com lista de convidados e mapa de mesa, também é necessária a 
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contratação de mais 1 assistente. Ainda, se o cliente desejar o cuidado da mesa de 

doces durante todo o evento, é necessária a contratação de 1 assistente a parte. 

: 1ª Reunião, com preenchimento do Guia do Evento, com avaliação do perfil do 

cliente e elaboração de briefing com todos os detalhes do evento. 

: Elaboração do cronograma do dia do evento, para festa e cerimônia. 

: Elaboração do mapa de mesa, se assim o cliente desejar. 

: Indicação de fornecedores.  

: Visita técnica no espaço do evento, juntamente aos profissionais que interferem na 

montagem do mesmo.   

: Reunião dos 10 dias antecedentes, atualizando Guia do Evento, elaborando Check-

list do dia da Assessoria, Lista de itens a serem entregues para o dia do evento, 

definindo ordem das fotos pós-cerimônia ou momento especial do evento e durante a 

festa, Cronograma do Evento, Roteiro da Cerimônia ou momento especial do evento, 

e elaborando o mapa de mesa. Entrega, por parte do cliente ao assessor, de cópia de 

todos os contratos de fornecedores contratados. 

: Confirmação dos serviços e produtos contratados através de contato telefônico, 

com o envio do briefing final, com todos os detalhes do evento, como horários de 

montagem, equipes envolvidas e contatos para eventualidades.  

: Permanência do assessor: 2 horas antes do evento, incluindo a cerimônia, no caso de 

casamento até o momento de abertura da pista ou algo diferente pré-determinado 

com o cliente. 

: Coordenação e orientação da cerimônia nas entradas e posicionamento de pais, 

padrinhos e crianças, e conferências dos itens a serem utilizados neste momento. Em 

caso de casamento é necessária a contratação de mais 2 assistentes a parte.  

: Coordenação e orientação do evento, seguindo o cronograma elaborado com o 

cliente. 

: Apoio de 1 assistente equipado com sistema de intercomunicação eletrônica. 

: Recepção de convidados sem lista de presença ou lugar determinado. Para lista de 

presença e mapa de massa, é necessária a contratação de mais 1 assistente. 

: Recebimento, etiquetagem e guarda de presentes. 

: Entrega de lembrancinhas, brindes e adereços diversos durante o evento.  

: Organização da equipe de fotografia e filmagem.  

: Acompanhamento ao cliente durante todo o evento. 

: Serviço de limpeza da mesa de doces.  

: Coordenação do serviço de Buffet. 

: Conferência da sequência de músicas com os responsáveis pelo som; 

:  Verificação do asseio e higiene das dependências do local do evento durante o 

decorrer deste. 

: Kit para emergência, com caixa de costura, primeiros socorros, guarda-chuva, ferro a 

vapor. 

: Relatório final informando os itens já liberados no evento até o momento da saída do 

assessor. 

: Entrega de itens relacionados no Relatório Final. 

 

Após o casamento (todos os pacotes são iguais): 

. Envio de relatório final contendo contagem de bebidas, doces, bem-casados e 

lembrancinhas restantes, comunicação de perdas ou quebras, se existirem, número de 

convidados presentes, número de carros contados junto ao serviço de manobristas. 
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Opcionais (todos os pacotes são iguais): 

.  Organização da lista de presentes; 

.  Organização do chá bar ou de cozinha ou de lingerie; 

.  R.S.V.P Ativo; 

.  Recepcionista extra; 

.  Devolução dos trajes dos noivos; 

.  Envio de cartões de agradecimento. 

Valor: R$ 1.800,00 

 

Espero poder participar com vocês desse momento tão especial. 

 

Com carinho,  


