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Queridos Noivos, 

 

Apresentamos com carinho, nossa proposta de Assessoria para Cerimônia do seu casamento.  

 

Escopo dos Serviços Cerimônia 
 

1. PLANEJAMENTO DA CERIMÔNIA  

  

 

Na semana do evento entraremos em contato com os participantes do cortejo, realizaremos um ensaio com 

data e horário agendado, realizaremos uma visita técnica no local da cerimônia e entramos em contato com 

os fornecedores contratados.  

  

 

  

No dia da cerimônia, conforme a ser definido em nossa reunião a decoração e demais serviços contratados 

serão conferidos pelo nosso Coordenador de montagem. Iremos reservar a vaga do carro que contrataram 

para transportá-los (se for necessário e conforme as normas do local). Providenciaremos as reservas dos 

lugares especiais aos familiares, conferiremos o repertório com o grupo musical, recolheremos as assinaturas 

(caso seja necessário), distribuiremos os convites individuais para a recepção (se houver e conforme normas 

do local) e colocaremos flores nas lapelas (Não fornecemos as flores para as lapelas). A entrada e saída do 

cortejo será organizada, daremos assessoria na entrada da noiva e seu acompanhante.   

 

2. ITENS  

Nossa equipe é uniformizada, identificada com botons e trabalhamos com rádio comunicadores. Nosso 

material de trabalho também inclui placas para reservas de lugares, sacos de tecido e etiquetas de 

identificação para guardarmos seus presentes, pranchetas, canetas, guardas chuva e uma nécessaire de 

costura (linha, botão, agulha).   

     Pré Evento   

Execução do Evento   
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3. EQUIPE      

Equipe composta por 03 profissionais (02 Recepcionistas, 01 Assessora de Eventos) 

  

4. VALOR  

Para os serviços acima descritos, será cobrado a quantia supra de R$ 1.000,00 (Mil reais). 

  

5. CONDIÇOES DE PAGAMENTO E PRAZOS  

 

Entrada na assinatura do contrato e restante até 15 dias antes do evento 

 

*Depósito, transferência, boleto, cartão de débito e crédito 

 

 

Cortesias: 

*Placas entrada e saída dos noivos  
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