12 Meses para seu casamento
Escolher a data do Casamento
Lista de convidados
Pensar no estilo (Clássico, Rústico, dia ou noite, externo ou igreja, etc…)
Contratar Cerimonialista
Reservar local da cerimonia
Reservar local da recepção dos convidados

11 Meses
Buscar Referências para contratar fornecedores
Contratar fotógrafo
Contratar Vídeo
Contratar Decoração
Escolher Banda/ Dj para a festa

10 Meses
Contratar músicos para a cerimonia
Verificar se há necessidade de alugar mesas e cadeiras
Definir fornecedor de som e iluminação cênica
Verificar necessidade de alugar um gerador

09 Meses
Encomendar Bolo e fazer degustação dos doces
Definir as lembrancinhas e encomendar
Definir o buffet, tipo de serviço e cardápio
Definir o dia da noiva e noivo (caso não queira, definir maquiadora e cabeleireiro)

08 Meses

ros.

Escolher destino da Lua de Mel
Definir padrinhos e madrinhas
Definir daminhas e pajens ou damas de honra
Começar a pesquisar e scolher o vestido da Noiva
Falar com o celebrante do casamento
Escolher detalhes como: bartenders, foto livro, cabide de foto, caricaturista, lamches da madrugada, entre out-

07 Meses
Fechar a lista de convidados
Contratar o serviço de convites
Listar os convites
Fazer convites e papelaria personalizada
Definir o vestido, caso ainda não tenha feito.

06 Meses
Alugar o Carro para transporte dos noivos
Escolher as alianças caso ainda não tenham
Confirmar a grafia dos nomes para os convites
Fazer os últimos ajustes da Lua de Mel

05 Meses
Escolher e encomendar o topo do bolo
Fazer site do evento, caso queira um
Convidar oficialmente/ pessoalmente os padrinhos e madrinhas

04 Meses
Convidar Daminhas e Pajens
Caso queira lista de presentes este é o momento de faze-la (pelo menos 3 lojas)
Definir trajes do noivo, damas e pajens.
Escolher professor para a dança dos noivos e começar as aulas.

03 Meses
Comprar sapatos
Providenciar documentação e marcar casamento civil
Definir repertório de músicas para a cerimonia
Contratar segurança caso necessário
Entregar convites
Agendar e fazer ensaio pré – wedding

02 Meses
Comprar acessórios e brincos
Combinar detalhes de chá de panela/ chá bar ou despedida de solteiro
Alinhar detalhes da decoração, buquê e lapelas
Providenciar itens para a cesta do banheiro
30 dias/15 dias
Agendar e fazer a prova de cabelo e maquiagem com acessórios
Fazer contato com fornecedores para alinhar os detalhes
Reunião com a cerimonialista para alinhar os últimos detalhes
Fazer última prova do vestido
Avisar o buffet sobre o número de confirmados e staff
Usar o sapato do dia da festa para amaciá-los
Informar fotografo do local do making off dos noivos
Ensaiar cerimônia se necessário

Chegou seu dia!!!
* Hoje é um dia importante na sua vida, então aproveite cada momento, alimente-se bem, porém coma uma comida
leve.
*Esqueça qualquer problema e confie em seus fornecedores
* E o principal: Curta,mas curta muito sua família e seus amigos.

Conte conosco para tirar mais alguma dúvida que surgir.
Nosso e-mail: contato@rodrigoparucker.com.br
Whats 47 9-9911-5803

