
Data do casamento 
Uma data que seja especial para os noivos

Pensar na estação do ano. Cada uma tem vantagens e 
desvantagens, veja quais seriam suas prioridades!

Lista de convidados

9 a 12 m
eses antes

Elemento principal para início dos preparativos. Com a 
lista será definido o local, os gastos com buffet, bebida, etc.

Minni-Wedding: os convidados são as pessoas que 
você convidaria para um jantar em sua casa.

Local da festa

Levar em conta o número de convidados (tamanho do local 
para acomodar confortávelmente seus convidados)

Estação do ano (local aberto ou fechado)
Local bem estruturado (economizando com 

os gastos em decoração e estrutura)

Convites Os convites são uma pré visualização da festa. A partir 
dele tudo seguirá a mesma identidade visual)

Definir fornecedores
Buffet, Bebidas, flores, decoração, entre outros.

(caso não tenha um cerimonialista, fique atento aos 
contratos fechados pessoalmente com os fornecedores) 

Decoração
Tudo que envolve a decoração deve estar 

definido, para dar início a produção
Seguir a identidade visual do convite. Definição de cores, 

texturas, arranjos, detalhes das mesas de 
convidados e de doces. 

Fotógrafo
Profissional com indicação. Olhar trabalhos anteriores

Expor suas prioridades nas fotografias, da 
cerimônia e da festa. (entregar lista de inspirações)

Fechamento de contrato

Bolo O bolo deve representar o visual de toda a festa. 
(Fake ou comestível)

Lembrancinhas Lembre-se que essa é a parte da festa que os convidados 
irão levar para casa, merece bastante atenção.

6 a 9 m
eses antes

Check list do 
Casamento

Chegou a hora de verificar e confirmar com 
todos os fornecedores. 

1 a 3 m
eses antes

Enviar convites. 
(lembre-se de pedir confirmação)

Passar número de convidados confirmados para o 
buffet (sempre com um número um pouco maior)

Tudo Pronto Agora é hora de relaxar, descansar e se preparar
para o grande dia!

Envio de convites
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