
 

Nós  separamos  10 dicas  do

diferentes  do  que  NÃO  FAZER  para

você  que  é  noiva  cansou  de  ver  e-

books  dizendo :   

O  que  fazer  com  10 meses  antes

O  que  fazer  com  2  meses  antes

Chato  né?

Separamos  dicas  mais

descontraídas  e  reais  para  que  você

se  sinta  ainda  mais  empolgada  com

esse  dia !

Vamos  lá?

Bem vinda ao
nosso E-Book
 

 



Noivei, e agora?
Essa é a frase que a maioria de

vocês pensam assim que
colocam aquele anel liiiindo no

dedo! Vai começar a procura por
profissionais que possam realizar
esse sonho e o caminho pode ser

longo, feliz, mas confuso.
Por isso, separamos algumas dicas

diferentes para ajudar a
diminuir o estresse e claro, os

surtos!



 
Sogra, mãe, irmã, madrinha,

todo mundo quer ajudar!
Alguns vão dizer para não
casar em mês que chove,
outros que a noite é mais

bonito, outros que o buquê
tem que combinar com a
decoração. Cuidado! O

sonho e os planos são de
vocês, quem tem que

decidir são vocês!

D E I XAR  D E  P E N SAR  E M  V O C Ê S !1 .



2.  Não pensar nos convidados!
 
      Família, amigos, colegas de
trabalho... a lista é enorme, nem vamos
falar nisso agora!  Mas são tantos tipos
de convidados que fica difícil às vezes
pensar em todos! Mas é importante
pensar com carinho no que servir, no
local, no conforto deles, afinal eles estão
ali por vocês, para celebrar e comemorar
esse dia. O local é longe? Facilite
oferecendo algum serviço de leva e traz.
São de outra cidade? Porque não passar
informações de  hotéis ou chácaras? Isso
faz com que eles se sintam amados e
importantes!



Você olha o vestido e fica
obcecada por esse modelo. Nem

sempre o modelo que imaginávamos
vai ficar bonito em nosso corpo. 

O tipo físico de cada uma precisa
ser respeitado. Você é

NOIVA. Experimente quatro, cinco,
quantos vestidos quiser. Marque em

ateliês
diferentes e quando for ELE, com

certeza você vai saber! Agora,
depois de

fechar, esquece google, esquece
revistas! Isso vai te deixar confusa!

3. Ficar obcecada por
um modelo de vestido



Planejar é estressante? É corrido demais? São
muitosdetalhes? Na semana vai ser ainda
pior!Alguns casais acham que o gasto com

assessoria édesnecessário, mas não é... Imagina
um dia antes do casamento vocês correndo 

 atrás de saber “que horas vai entregar o bem
casado?” “os doces chegaram?” Loucura,né? E

para que nesse dia tenham ótimos profissionais
entregandosua festa é com a cerimonialista que

vocês vão contar! O barato pode sair
caro!Contrate sim um profissional que vocês se

identifiquem e confiem!

4. Economizar chamando a prima
para ajudar



Olha que tópico estranho!
Mas é sério!  Tem noiva
que acha que só pode

casar de coque, que é feio
usar cabelo solto ou meio
solto. Nunca usou coque
na vida aí chega no dia
mais especial da sua vida
tem que usar?  Claro que
não! Tem que usar o que
você quiser, que te faz
sentir linda e feliz! Com
véu, sem véu, com flor,
sem flor no cabelo, a

escolha é sua!

5. Se sentir obrigada a usar coque



  6.  Deixar um
grande espaço

entre a cerimônia
e festa sem servir

nada!  
Em média, uma cerimônia demora uma hora.

Quando é em local separado da festa, dependendo
da distância até os convidados

começarem a chegar da um tempo de 01h30min a
2:00 horas , pensando que ele

chegou antes pra igreja, locomoção, etc...
Assim que chegam na festa, os convidados estão
com muiiita fome. Alguns buffets querem segurar

as primeira entradas até que os
noivos entrem. Não façam isso! Enquanto vocês

tiram fotos e comem algo é
importante que seus convidados estejam distraídos

e principalmente
confortáveis! Já foi em um casamento e ficou horas

esperando pra comer? Lembra
da fome?



Ok, sua festa é para 280 convidados,

como passar de mesa em mesa se

temos 6 horas de festa? 

Hoje em dia temos os cartões de

agradecimento que colocamos nas

mesas dos convidados. É delicado e

atencioso. Aproveitamos e

colocamos a #hastag do casal para

marcar nas fotos. Na hora da balada,

aproveita o momento de

descontração e agradece todo

mundo ali no palco mesmo. Hoje em

dia as pessoas

entendem que festa é pra curtir mas

não custa agradecer!

7. Deixar de agradecer a 

presença de todos



8. Colocar o bem casado só por
tradição!

O bem casado realmente é

tradicional para casamentos, mas hoje contamos

com tantas outras opções que

podem substituir os bem casados: pão de mel,

suspiros, palhas italianas. Lembra

da primeira dica que dei lá em cima? O sonho é seu!

É importante ter um  mimo no final para seus

convidados, mas que

tenha haver com vocês, e não só porque é

tradicional!



9. Não investir em
forminhas diferenciadas

 A mesa do bolo, depois da noiva, é
o destaque da festa! Vocês

colocam flores lindas, aquelas
peças deslumbrantes e deixa as

forminhas todas simples. Isso
acaba com o visual e delicadeza da

mesa. Dica: você pode ir
comprando ao poucos, uma ou

duas caixinhas por mês e guardar,
assim não pesa e sua mesa fica

linda!



 
  Você já foi em algum casamento que tinha um

arranjo enorme e te atrapalhava conversar?
Pior, já viu convidados colocando esse

arranjo no chão? Pois é... hoje temos tantas
opções, arranjos aéreos

lindíssimos, pés com altura confortável para
os convidados, nada de exagero!

Às vezes, menos é mais!

10. Arranjos de mesa tipo
floresta de araucária!



GOSTOU DO
NOSSO E-BOOK?

 

Espero que tenha gostado e

aproveitado essas dicas! Tem mais

dúvidas? Entre contato com a gente! No

site tem um chat que você fala

diretamente com a gente!
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