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Eles são os anjos da guarda que toda noiva precisa. Ter uma assessoria na organização
do grande dia é indispensável! Seu papel é analisar o perfil de cada casal e trazer dicas,
sugestões e orientações diferenciadas que garantem o sucesso da sua festa.
Um universo de escolhas! Trilhões de fornecedores. Mil preocupações. Infinitas
planilhas. Loucura e correria no dia a dia. Existe vida na fase de preparativos para o
casamento? É possível – sozinha – organizar, planejar, pesquisar, correr atrás de
orçamentos, ir a todas as reuniões marcadas e tantas outras coisas? Já que nada
pode dar errado, separamos um time com alguns dos melhores assessores do
estado de São Paulo, que prometem cuidar de todos os detalhes do seu
casamento. Eles amam suas profissões e – podem acreditar! – fazem tudo com
muito amor. Fique por dentro dos diferenciais de cada um e veja o que realmente
deve ser levado em consideração na hora de contratar um profissional. Vem!

Thiago Hadi Assessoria e Cerimonial
O que pode trazer mais segurança para uma noiva do que ter um profissional
especializado para orientá-la desde os primeiros planejamentos até a organização
final do grande dia? Além do acompanhamento rigoroso em todas as etapas, a
equipe de Thiago Hadi oferece a assessoria completa e o cerimonial do dia –
ambas atendem qualquer lugar do país. As duas opções são muito eficazes e
garantem o sucesso e a qualidade de todos os serviços prestados.
DIFERENCIAL
Assessoria completa
Possui uma grande rede de fornecedores parceiros que oferecem
descontos e brindes especiais para os clientes de Thiago Hadi
Serviço de confirmação de lista de presença “passiva” (quando os
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convidados entram em contato para confirmar presença) e “ativa” (quando a
equipe faz contato com todos os convidados que não confirmaram
presença).
Reserva de hotéis e orientações gerais para os convidados
Além de acompanhar cada etapa dos preparativos, Thiago auxilia também
na escolha do vestido da noiva, do traje do noivo e outros detalhes que
exigem mais atenção para não ter erro
Cerimonial do dia
Maquiadora profissional para retocar a maquiagem da noiva e das mães
Material completo para qualquer emergência ou imprevisto (alianças, bolos
e topos de bolo de reserva, matérias de beleza, remédios e até kits de
higiene)
Aromatização personalizada com fragrâncias importadas
Auxílio de profissionais responsáveis pelo controle de bebidas e sobras,
copeira na mesa do bolo para fazer a reposição dos doces e montagem e
desmontagem do evento.
“O segredo está na preparação, na organização, no cuidado de todos os
detalhes ANTES do dia do evento. O dia do evento é o “menos importante”. O
grande dia tem que ser perfeito. Tem que dar certo sem nenhum erro.
Planejar é essencial, principalmente pelo lado financeiro. Todo esse trabalho é
feito para garantir a total satisfação do cliente para evitar qualquer surpresa
indesejada ou falsa expectativa” Thiago
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Marcos Sanches
Já são mais de 10 anos no mercado de produção, assessoria e cerimonial e mais de
700 eventos na bagagem. Marcos Sanches procura sempre descobrir o que os
noivos buscam para agilizar e cuidar de todos os itens que envolvem esse
momento único do casal. Para isso, a assessoria faz um “raio X” completo.
DIFERENCIAL
Apresentação dos noivos aos profissionais tops do mercado
Adequação dos serviços à realidade do casal (de acordo com o orçamento e
com as personalidades dos noivos)
Diversos momentos para compartilhar e amadurecer ideias. Isso traz
segurança e acessibilidade!
Comprometimento ao realizar tudo o que foi prometido e estabelecido no
contrato
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Sylvia Queiroz Organização de casamentos e recepções
Ela prioriza a construção dos sonhos dos noivos. O que isso significa? Para Sylvia
Queiroz, é muito importante ponderar as reais necessidades do estilo de
casamento e não apenas contratar aleatoriamente tudo o que é ofertado. “É preciso
evitar o desperdício, tanto financeiro quanto o de itens que não vão agregar valor à
cerimônia ou à recepção”, pontua.
DIFERENCIAL
Oferecer soluções criativas com tranquilidade, satisfação e reconhecimento
dos clientes
Os noivos precisam de alguém que planeje e gerencie as suas necessidades,
de forma que a verba disponível seja utilizada com maior eficiência, com
melhores negociações e sem nenhum desperdício ou exageros cometidos
por impulso.
A utilização de diversos tipos de controles, planilhas e checklists, além de
muita atenção e comprometimento com cada detalhe para um bom
resultado
“Adequar o que o mercado oferece ao perfil de cada casal, requer muito
estudo e uma compreensão acertada. O trabalho de assessoria é muito
emocionante, mas também um grande desafio, visto que cada casal tem
expectativas e necessidades diferentes, embora todos busquem pela
perfeição.” Sylvia Queiroz

+ lidas

+ comentadas

Por que usamos branco? A história
do vestido de noiva
Conheça a história do vestido de noiva
e veja as diferentes tendências que
dominaram a...
Casamento Sharon Azulay e Michel
Colorido, brasileiro e outros tantos
adjetivos. Decorado com originalidade,
o casamento está na lista dos...
Top 10 fotógrafos do Rio Grande do
Sul
Saibam quem são os melhores
fotógrafos do estado e que prometem
fazer bonito no grande...
Casamento Moderno: Rafaella &
Sérgio
Decoração com direito a bolo em mesa
suspensa, vestido digno da realeza e
noivos superapaixonados....
Decoração branca: Monica & Bruno
Eles decidiram oficializar a união
assim que o filhinho de três anos do
casal começou...
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Flávia Nazar Festas
Segurança é a palavra-chave quando falamos em assessoria. A fase dos
preparativos para o casamento é de enlouquecer qualquer um. Sendo assim, o
segredo é simplesmente confiar nos cuidados e na transparência do assessor,
certo? Para a cerimonialista Flávia Nazar, a principal qualidade do seu serviço é:
amar o que faz!
DIFERENCIAL
Ponderar o número de convidados com o nível e as condições da estrutura
de apoio e segurança
Otimizar o tempo e investimento em relação à data do casamento
Ajudar os noivos na escolha do espaço ideal e adequado para a
comemoração da festa (essa é uma das escolhas mais importantes!)
Flávia fica à disposição das noivas 24 hs por dia, atendendo às solicitação
independentemente da contratação

LUA DE MEL

Festività
Para a Festività, cada cliente é único e cada casamento é exclusivo. Assim, a
equipe participa do começo ao fim do processo, acreditando em uma assessoria de
participação completa. O envolvimento é total! “É muito importante o nosso
envolvimento com os noivos e familiares ao longo do planejamento, pois só assim
conseguimos captar as expectativas, os sonhos e o que é essencial para cada um
neste grande dia garantindo o sucesso da festa!” explica a assessora Juliana Lima,
que trabalha em conjunto com mais duas sócias.

Amor à bordo: já pensou casar
num barco?

Veja mais >>

DESTINATION WEDDING
Casamento em Trancoso: Camila
& Hugo

DIFERENCIAL
Auxiliar em busca das melhores escolhas dentro do timing pré-determinado,
a idealização dos noivos e o budget

Destination wedding em Verona:
Lorranne & Jairo

Acreditar que para cada desafio existe uma solução. Isso se traduz em calma
e tranquilidade diante de qualquer imprevisto que possa surgir no dia do
evento

Amor à bordo: já pensou casar
num barco?

Fazer o possível e o impossível para tornar o dia do casamento inesquecível
Proporcionar segurança e sempre prestar conta aos noivos diante de tudo o
que for contratado, para que eles possam curtir muito o grande dia sem se

Veja mais >>

preocupar com nada
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Cinthia Rosemberg
Muitos noivos se perguntam o porquê de contratar uma assessoria numa época em
que o nosso país passa por uma séria crise? Em primeiro lugar, a assessoria deve
ser pensada como um ótimo investimento e não como um custo extra que vai
pesar no orçamento. Para a cerimonialista Cinthia Rosemberg, é um momento
único e não há espaço para erros. Já são mais de 12 anos no mercado, a
cerimonialista realiza, em média, 50 casamentos por ano. Ela ressalta que trabalhar
com o que gosta e acredita faz total diferença.
DIFERENCIAL
Buscar incessantemente pela melhor relação custo-benefício
Poupar o trabalho dos noivos buscando soluções dentro do perfil do casal e
de acordo com as prioridades do casal
Cinthia possui um escritório fixo e uma equipe altamente treinada e
qualificada
Otimizar o tempo do casal, indicando profissionais dentro do estilo e bolso
de cada um
“É fundamental ter, ao menos, uma assessoria para o dia do casamento para
organizar e cuidar de todos os detalhes. Tudo deve estar em sintonia e
nenhum

detalhe

pode

ser

esquecido.

É

importante

ter

alguém

sem

envolvimento emocional e com experiência no assunto (nada de nomear a mãe
ou uma madrinha). É um investimento pequeno perto do que foi gasto e fará
toda a diferença no casamento” Cinthia

Vem aí o meeting de assessoria
de casamento!

Evento Casar na Praia 2015

Chris Ayrosa ministra workshop
de casamento

Inesquecível Casamento
comemora 10 anos em Brasília

Festivo: Wedding Experience

Toda de branco
Uma dupla que transborda doçura e criatividade. As sócias Mariana Melo e Georgia
Nog assumiram o comando da empresa Toda de Branco há seis anos e, desde
então, ajudam a realizar festas impecáveis com muita paixão. Mariana pontua que
uma boa assessora sabe ler as entrelinhas e consegue decifrar o cliente em poucas
palavras. Tudo isso de forma leve e divertida.
DIFERENCIAL
http://www.inesquecivelcasamento.com.br/dicaseinspiracoes/diversos/top10assessoressp/
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Elaborar um cronograma de atividades que priorize o que é mais concorrido
e o que é mais difícil para que o casal possa organizar o orçamento
Filtrar as melhores referências do mercado
Proporcionar descontos de acordo com as parcerias no mercado
O desafio é nunca ter casamentos iguais. O mais importante é que a festa
reflita a personalidade dos noivos
“Nós realmente prezamos a leveza nesse processo, acompanhando cada reunião
para que no dia saia tudo perfeito e para que tanto os noivos quanto a família
possam aproveitar ao máximo o casamento. Nossa intenção é que cada
convidado entenda as escolhas daquele casal para a festa e, assim, se sinta
especial na história desses noivos” – Mariana

TAP

Múltipla Eventos
Referência no mercado, a Múltipla Eventos se destaca pela produção de eventos
de forma personalizada e com qualidade garantida. O objetivo principal é que o
evento seja um grande marco, cheio de sofisticação e, claro, muito bom gosto. A
empresa faz questão de mergulhar em cada detalhe, orçando todos os itens e
montando um projeto exclusivo para que o grande dia seja absolutamente perfeito.
DIFERENCIAL
Eles cuidam de tudo! Do convite à lembrancinha, da decoração à foto e
vídeo, sempre adequando a festa ao orçamento proposto
Uma equipe de profissionais gabaritados que compõem uma assessoria
qualificada e estruturada por uma empresa sólida
Trabalhar pesado para realizar a idealização dos noivos de forma
devidamente programada
A Múltipla Eventos conta com um time de fornecedores com tudo que sua
festa precisa. Tudo mesmo! Existe praticidade e facilidade melhor?
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Babi Leite Eventos
Nos bastidores de um casamento de tirar o fôlego – daqueles que enchem os
olhos de lágrima só de lembrar – há profissionais apaixonados pelo o que fazem,
atentos a cada acontecimento, prevendo cada passo. As empresárias Babi Leite e
Heloísa Montenegro estão à frente da Babi Leite Eventos sabem que o trabalho vai
além de apenas “assessorar”. Elas trabalham com a felicidade de pessoas
acreditando que um evento feito com perfeição é uma vitrine para todos os outros
convidados.
DIFERENCIAL
Planejamento de eventos, solicitação de orçamentos, produção de planilhas
de custo, acompanhamento de reuniões com clientes e finalização de
contratos
Equipe fixa altamente treinada com dedicação integral ao grande dia
Transformar sonhos e expectativas em um evento memorável é a
especialidade da empresa
Babi e Heloísa têm um foco: tornar a Babi Leite Eventos a melhor assessoria
do mercado

Boutique de 3
A Boutique de Três é referência no mercado de assessoria e cerimonial de São
Paulo. O trio formado pelas empresárias Elisa Tavares, Gizella Luglio e Edda Ugolini
acredita que vale tudo na hora de organizar um casamento e é a favor de todas as
ideias criativas e inovadoras para deixar a festa com a cara dos noivos.
A empresa realiza quatro casamentos por mês. Na fase de expectativas, elas
participam de todas as escolhas com os noivos, auxiliando-os passo a passo para
que eles tenham uma festa personalizada. Cada uma das assessoras acompanha
uma noiva diferente durante o processo, mas no grande dia, todas estão presentes.
DIFERENCIAL
http://www.inesquecivelcasamento.com.br/dicaseinspiracoes/diversos/top10assessoressp/
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A empresa está sempre antenada em busca das novas tendências
Na reunião com os noivos, as assessoras iniciam o trabalho indicando
fornecedores, fazem uma pesquisa para apresentar os profissionais que
mais se aproximam com o gosto e o “bolso” do casal
Não há exclusividade de fornecedores. Tudo gira em torno dos sonhos,
detalhes e desejos dos noivos, de acordo com o perfil
A Boutique de 3 só faz o serviço de assessoria completa – no mínimo, com
um ano de antecedência -, pois considera o processo de preparação
fundamental para que tudo esteja alinhado
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Andréia Coutinho
Jornalista por paixão e vocação. Cativante, a carioca é dona de uma vida
agitada e não nega ser romântica de alma. Adora casamentos e, enquanto
sonha em subir ao altar com seu volta-redondense - numa cerimônia à beiramar ou no campo - divide sua bagagem cultural com esse universo.
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← História anterior

Próxima História →

Dos bastidores para o altar: o
noivado de Roberta Gouvea

Estilo boho em ação! É hora de
quebrar as regras!

2 COMENTÁRIOS
Neli  Maison Nelly
11 de setembro de 2015 at 14:17
Parabéns aos assessores.
O trabalho feito por vocês, fazem toda diferença. Os noivos transmitem seus sonhos, e vocês o tornam realidade
nos mínimos detalhes.
Abraços,
Neli
Responder

Lúcio Penteado
13 de setembro de 2015 at 23:17
Bons assessores fazem muita diferença em um casamento.
Responder
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Inesquecível Casamento
Criada em 2002, a Inesquecível Casamento reúne
ferramentas focadas para aproximar as noivas dos

483.555 curtidas

• Inesquecível Casamento Week

fornecedores. Principal canal de quem está a
caminho do altar, a IC oferece informação de
credibilidade com o que há de melhor dentro dos
sete estados onde atua. Assim, levamos às noivas as
últimas tendências e todos os detalhes do grande

• Inesquecível Casamento

• Inesquecível Festa! Infantil & Teen
Curtir Página

Compartilhar

• 3R Shop

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

dia.
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