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INTRODUÇÃO
 

       Organizar um casamento não é uma tarefa fácil para muitas
pessoas, seja qual for o motivo. Pode ser falta de tempo, falta de
conhecimento de fornecedores, falta de referências, enfim.
 
            E por isso, esse material foi preparado com muito amor e carinho
para auxiliar você que está planejando esse dia tão especial.
 
            Mas, antes de passarmos para o conteúdo, vou dar um recado de
amiga: nessa preparação vocês não encontrarão só flores. Terão dias
estressantes, mas lembrem-se o motivo de vocês terem chegado até
aqui, a celebração do amor e do compromisso de vocês.
 
         Muitas coisas vocês já viveram, e essa é mais uma página que
vocês estão escrevendo, então, guardem boas recordações. Vivam com
carinho essa etapa, o dia passa muito rápido.
 
            E cada lembrança é importante para a construção das memórias
de vocês. Iniciamos o planejamento do casamento com antecedência, e
no meio de tanto envolvimento e tantas decisões a serem tomadas,
muitas vezes esquecemos que o mais importante é a concretização
desse sonho ao lado das pessoas que vocês amam.
 
          Então, vamos ao que interessa. Pega caneta e uma agenda para
anotar todas as dicas imperdíveis.
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O pedido foi feito e o SIM foi a resposta,
então parabéns por esse passo que vocês

estão dando!
 

Agora é hora de começar o planejamento
do GRANDE DIA, neste primeiro item

quero falar de alguns detalhes bem
importantes.

 
   

1) PLANEJAMENTO
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1.1 Expectativas
 
Pensem em quais são as expectativas que vocês tem para a realização desse dia, escrevam
tudo! Não precisa ter muitos detalhes, o importante é ter uma ideia geral sobre como vocês
esperam que o casamento aconteça. O que para vocês não pode faltar. O que esse dia
significa para vocês. O que é mais importante e o que é prioridade.  A partir dessas
informações fica muito mais fácil de organizar o projeto 
 
1.2 Convidados
 
Essa é uma informação muito importante para iniciar a organização. É o número de
convidados que norteia a contratação de muitos fornecedores. Muitos me perguntam:
"Existe uma maneira fácil e perfeita de fazer uma lista de convidados? "Não, não existe!"
Mas, vou te contar como superar essa dificuldade.
Façam uma lista com todas as pessoas que poderiam ser convidadas para o casamento,
comecem com os familiares, depois amigos, e por último colegas de trabalho e conhecidos.
Depois, revejam, a lista e comecem a marcar as pessoas que não podem ficar sem serem
convidadas de jeito nenhum. Essas são as pessoas que vocês darão prioridade para
convidar. 
 
 

06



 

1.3 Lugares para cerimônia e festa
 
Escolher bem o local do evento é primordial.
Depois de ter uma prévia da lista de
convidados, é hora de pensar no local.
Primeiro pensem se vocês desejam fazer
cerimônia e recepção no mesmo local, ou
em locais separados. Num segundo
momento comecem a listar todos os locais
que vocês sempre sonharam se casar, pode
ser uma fazenda, um hotel, uma casa de
campo, um salão de festas, enfim, e
escrevam os prós e contras de cada local.
Isso facilitará no momento da escolha.
 
1.4 Tarefas importantes
 
Listem e anotem todas as tarefas que
precisam ser feitas. Quem ficará
responsável por cada tarefa, prazo de
conclusão, pagamentos e as reuniões que
serão realizadas. O ideal é ter uma agenda
da noiva, vai auxiliar nessa organização.
 
1.5 Faça com antecedência
 
Planejar um casamento com antecedência é
uma grande vantagem. Você pode conseguir
bons preços e ainda garantir uma boa forma
de pagamento, além de ter mais tempo para
pesquisar e conhecer diferentes
fornecedores.
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Muitos casais se perguntam por onde
começar a organizar o casamento.

Realmente, não é uma tarefa fácil, ainda
mais por que não é um evento que

estamos acostumados a realizar e é cheio
de detalhes.

 
Por isso, quero oferecer algumas dicas

para passar por esse momento sem muito
estresse. Vamos lá!

 
   

2) ORGANIZAÇÃO
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2.1 Conversa sobre as preferências
 
Conversem abertamente sobre as expectativas de vocês sobre esse dia, é importante para
cada um saber o que o outro espera. Essa é uma fase muito legal, onde vocês conhecerão
ainda mais os gostos que cada um tem.
Nessa etapa é importante pensar no perfil do casamento, tradicional, clássico, mini wedding,
destination wedding, cada um desses perfis requer uma organização específica, então o
ideal é escolher antes de começar com a organização de fato.
Outros fatores que influenciam nessa fase é: Onde será o casamento? Na praia? No campo?
Em um salão? Qual o tipo de casamento? Terá cerimônia religiosa? Será apenas no civil?
Será apenas uma benção simples com um pastor ou celebrante? Será no formato
espumante e bolo? E como será o serviço de gastronomia? Será jantar ou almoço? Buffet ou
à francesa? E que tal um brunch ou coquetel?
Lembrem-se o casamento deve ter a cara de vocês!
 
2.2 Estipular um orçamento
 
Eu sei que em 99,9% das vezes um evento não se encaixa dentro do primeiro orçamento
estipulado, mas é importante ter ao menos uma ideia de objetivo de quanto vocês desejam
gastar, e busquem seguir essa meta.
Alinhem as escolhas de vocês com os gastos, e anotem tudo, só assim vocês conseguem ir
adequando sempre que necessário. Avaliem cada fornecedor que será contratado, e não se
esqueçam de sempre olharem para o custo X benefício envolvido nessa escolha.
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2.3 Contratação de fornecedores
 
Essa é uma parte delicada para quem não está
acostumado a organizar eventos. Afinal, como saber
escolher os melhores fornecedores?  Vou te ajudar
com algumas dicas!
 
Assessoria e Cerimonial
 
Geralmente, esse profissional trabalha de duas
maneiras: planejando todo o evento e/ou fazendo
apenas o cerimonial do dia.
Qual a diferença entre as propostas? Quando o
profissional faz toda organização ele fica responsável
por coletar orçamentos dos demais fornecedores,
agendar e acompanhar reuniões, acompanhar e
assessorar na assinatura de contratos, coordenar a
montagem e desmontagem do evento, supervisionar
os demais fornecedores envolvidos com o evento.
Fica responsável pelo evento do início ao final, isso é
muito positivo, pois o profissional conhecerá cada
mínimo detalhe do evento e do que foi planejado. E
em caso de imprevistos, saberá qual a melhor
conduta a ser tomada.
Quando a contratação é pelo cerimonial do dia, esse
profissional fica com atividades mais restritas.
Ele será responsável apenas por administrar e
organizar o dia do evento, desde a montagem até o
início da festa.
Geralmente, o investimento é menor, pois tem
menos envolvimento do profissional, porém o lado
negativo é que ele não terá um conhecimento prévio
de tantos detalhes sobre o evento.
E quando fazer a contratação desse profissional?
Bom, se a opção escolhida for para fazer o
planejamento completo, ele deve ser um dos
primeiros fornecedores a ser contratado, pois ele te
auxiliará nas próximas decisões. No caso de
contratar para o cerimonial do dia, o prazo é um
pouco maior, mas para ter um bom profissional ao
seu lado, procure não deixar para última hora.
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Fotografia e Filmagem
 
Esses são os profissionais responsáveis por eternizar
o casamento de vocês.
Pesquisem bastante, cada profissional terá um olhar
diferente para capturar e editar as melhores
imagens.
Precisa ser um profissional que tenha uma
sensibilidade aflorada e compatível com a
expectativa de vocês, tanto em qualidade de serviço,
como no quesito financeiro.
No mercado tem muitos profissionais especializados
em casamento, o que dá mais segurança no
momento da contratação.
Façam pelo menos uma reunião antes de fechar
contrato para ver se rola aquela empatia necessária
para o bom andamento do evento. Vocês precisam
ficar muito a vontade com esse profissional, e para
ajudar com isso, contrate no pacote o ensaio pré
wedding, nesse ensaio vocês terão uma prévia de
como será o grande dia.
E como última dica, se vocês quiserem fotos
específicas, falem isso para o fotógrafo, ele vai
entender e poder ajudar com isso, e até mesmo
sugerir algumas fotos.
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Local
 
Para escolher o local é necessário pensar primeiro que tipo de local vocês sonham para a
realização do casamento, por exemplo, praia, campo, restaurante, hotel, salão, entre outros.
Após essa definição vocês terão que levar em consideração alguns detalhes:
 
Número de convidados:  O local precisa comportar o número de convidados, pista de
dança, mesa de doces, mesa dos noivos, entre outros, de maneira que fique confortável para
todos e que tenha espaço para circulação.
Orçamento: É necessário levar em conta o orçamento de vocês para fazer essa escolha de
maneira assertiva. Uma reserva legal é em torno de 10% do budget total para o aluguel do
espaço.
Acesso: Procure escolher um local que seja de fácil acesso aos convidados. Se for um local
mais distante pense em colocar um mapa anexo ao convite.
Estrutura: Preste atenção em como está a estrutura desse local. Se você for casar ao ar livre,
atente-se se o local tem espaço para executar um plano B, em caso de chuva.
Serviços oferecidos: Alguns locais já possuem sua equipe de decoração, sonorização,
iluminação, gastronomia. Certifique-se do que já está incluso no que você está contratando e
caso queira levar fornecedores de fora, veja se é possível, alguns locais trabalham apenas
com sua equipe ou cobram uma taxa extra para levar outros fornecedores.
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Gastronomia
 
Procure por uma empresa que ofereça um cardápio variado e que possa ser adaptado de
acordo com as necessidades dos convidados, por exemplo, procure saber se entre seus
convidados alguém é intolerante, alérgico ou possui alguma restrição alimentar.
Certifique-se de agendar uma degustação com o fornecedor que está sendo pesquisado.
 
DJ
 
Procure um DJ que esteja disposto a animar a festa e que leve em consideração o público que
está participando do seu casamento. 
Outra característica importante é que ele tenha um repertório variado, assim, é capaz de ser
mais assertivo na hora de agradar aos convidados.
 
Sonorização e Iluminação
 
A música é essencial para o êxito de um casamento, ela que vai embalar todos os momentos,
então certifique-se que o equipamento está adequado para o que vocês estão planejando.
Lembre-se vocês terão música na cerimônia, recepção e festa. É importante também cuidar a
sonorização do microfone e das projeções.
A iluminação é o item que dá todo um charme e destaca a decoração. Então, tenha certeza
que o que foi contratado dá conta de tudo. Contrate alguém capaz de criar belos efeitos
especiais com projeções
 
Convite
 
Esse é o primeiro impacto que os convidados terão com o seu casamento. Então, cuide para
o convite estar em harmonia com cores e estilo do casamento. Insira todas as informações
necessárias para os convidados saberem como chegar ao local e como deverão se vestir,
assim como o horário que iniciará o evento.
 
Decoração
 
Busque referências do que você gosta e pense se o local que você contratou harmoniza com
essas referências. Em seguida link suas prioridades e com elas em mente comece a pesquisar
decoradores que se enquadrem no seu estilo. Vou ser sincera, essa é a parte que os casais
mais tem dificuldade para manter o orçamento e por isso é importante ter clareza do que é
prioridade.
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2.4 Assinatura de contratos
 
Antes de assinar qualquer contrato
leia com atenção e certifique-se
que todas as cláusulas importantes
estão descritas no contrato, por
exemplo, data do evento, local,
horário, detalhes do que foi
contratado, entre outras.
Os contratos deverão ser todos
assinados em 2 vias, uma para o
fornecedor, e outra para você. E
uma dica de ouro, contrato precisa
ter assinatura de testemunha!
 

 

Evite contratar profissionais que não tenham CNPJ, isso te dá uma maior segurança. Só abra
mão disso se você conhecer muito bem o profissional, e ainda assim, é um risco.
Aqui entra um papel de grande importância de uma assessoria de casamentos, isso porque,
por conta da experiência, as assessoras já conhecem contratos e as cláusulas que podem
trazer problemas para os noivos no futuro, estamos habituadas a fazer análise de todos os
contratos que envolvem um casamento.
E por fim, não deixe de prestar atenção à cláusula que fala da quebra dos contratos de
serviços, é nessa cláusula que fala das penalidades e multas de quem não cumprir com o que
foi previamente estabelecido.
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Um bom planejamento mês a mês vai te
trazer melhor resultados, então confere
esse check list organizado mês a mês que

facilitará a sua organização.

3) CHECK LIST
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12 / 11 meses

Definição da data do casamento
Definir quantidade de convidados - iniciar a lista
Definição do orçamento geral do casamento
Definir o estilo da festa e da cerimônia
Definir os itens – tipos de fornecedores
Reservar a igreja ou espaço para cerimônia
Reservar o espaço para a festa
Pesquisa de fornecedores Buffet, música, bebidas, decoração, foto, vídeo, etc.

10 / 09 meses

Contratar foto
Contratar vídeo
Contratar decoração da recepção
Contratar buffet
Começar a pesquisa do vestido de noiva

08 / 07 meses

Pesquisar destinos de lua de mel
Contratar celebrante se necessário
Acertar detalhes e contratar para cerimônia: 

Coordenadora.
Valet 

Acertar detalhes e contratar para recepção
Coordenadora.
Camareira para chapelaria.
Camareira para toaletes.
Camareira para limpeza do salão.
Técnico de manutenção.
Limpeza do salão antes e depois.
Seguranças.
Bombeiro.
Vallet.
Taxa ECAD. 16



 

08 / 07 meses

Contratar músicos da recepção
Banda
DJ
Verificar número de pessoas na banda

Contratar músicos da cerimônia
Verificar número de instrumentos
Verificar número de vozes

Contratar  bar
Contratar  bebidas

Cerveja
Uísque
Espumante
Vinho Tinto
Vinho branco
Energético

Verificar infraestrutura - iluminação na festa e cerimônia
Verificar infraestrutura - coberturas, aquecedor, banheiros, etc
Verificar infraestrutura - pista
Verificar infraestrutura - palco
Verificar infraestrutura - gerador na festa e cerimônia
Verificar infraestrutura - mobiliário
Verificar infraestrutura - sonorização
Verificar infraestrutura - tela/TV
Convite dos padrinhos, madrinhas, damas e pajens. Passe as informações
de roupas e acessórios.
Encomendar detalhes da decoração

Toalhas de mesa
Arranjos de mesa
Mobiliário
Sousplats
Guardanapos
Porta-guardanapos

Faça o save the date
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06 / 05 meses

Envie o save the date 
Encomendar papelaria

Convite
Menu
Tag
Mapas
Adesivo
Cartão agradecimento

Definir lua de mel
Contratar e enviar os convites para calígrafo
Contratar doces
Contratar bem casados
Contratar bolo
Encomendar forminhas dos doces
Encomendar bandeja dos doces
Contratar Copeira
Iniciar processo matrimonial na Igreja

Transferência de paróquia
Curso noivos
Certidão batismo atualizada
Documentação
Documentação civil

Fazer a lista de presentes
Decidir e contratar decoração da cerimônia
Reservar a noite de núpcias
Definir o vestido de noiva

04 / 03 meses

Escolher o local do dia da noiva
Roupa do noivo
Definir as lembrancinhas

Convidados
Pais
Padrinhos
Madrinhas
Crianças

Definir acessórios da noiva

2 meses

Entregar a documentação da igreja
Entrada na documentação do cartório
Entregar os convites
Degustação do cardápio
Contratar carro da noiva
Organizar chá de cozinha
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1 mês

Organização do cronograma
Definir cabelo e maquiagem
Confirmar serviços e produtos com os fornecedores
Reunião com músicos da cerimônia
Reunião com a banda e/ou DJ
Reunião com equipe de fotografia
Reunião com equipe de vídeo
Reunião com o decorador
RSVP ativo
10 dias antes confirmar com o buffet o número de convidados

Na semana do casamento

Reunião final com os fornecedores no espaço do casamento
Retirar o vestido de noiva e roupa do noivo
Verificar se pagamentos estão em ordem
Combinar a entrega do buquê
Finalizar cronograma
Imprimir número e reserva de mesas
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A Kátia Feil Eventos nasceu de um sonho!
O sonho de ajudar casais a realizarem o dia mais especial de suas vidas.
 
Em dezembro de 2012 realizei o meu sonho de casar. Após, meu casamento descobri um
amor genuíno pela organização de casamentos. Amo meu trabalho (mas também, como
não amar? Eu vivo de amor). Amo estar perto de casais que estão iniciando suas famílias, isso
me move, isso me transforma dia a pós dia. 
 
Nosso primeiro nome foi Para Sempre Assessoria e Cerimonial, pois queria que aqueles
momentos fossem lembrados Para Sempre como momentos únicos e cheios de alegria.
 
 Mas, com o tempo mudei, me dei conta que sou única e completa sendo fada madrinha
dos casais que me procuram. Eu sou a Para Sempre, e a Para Sempre sou eu. A Kátia da
vida pessoal, se fundiu com a Kátia da vida profissional e por essa razão, decidi trocar o nome
para Kátia Feil Eventos.
 
Cada novo cliente que chega é um sonho diferente. É necessário inovar, buscar a essência de
cada um para assim entregar a melhor experiência de suas vidas.  Trabalhamos de forma
única e exclusiva, priorizando e respeitando cada história, cada sonho.

 

SOBRE A KÁTIA FEIL EVENTOS
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QUE O SEU CASAMENTO
SEJA UM SUCESSO!!!!

(51) 99777.8095

Kátia Feil
Assessoria e Gestão de Eventos

katia@katiafeileventos.com

www.katiafeileventos.com

@katiafeileventos

@katia.feil


