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O INÍCIO DE TUDO - CONTRATE
ESSE SERVIÇO ANTES DE TUDO

Vocês querem organizar o casamento e não sabem por
onde começar? Então, a primeira coisa que vocês irão
pesquisar são as opções de assessoria e cerimonial da
cidade de vocês.
 
Assessoria | Cerimonial | Organizador de Casamentos |
Wedding Planner - esses são alguns nomes dados para
falar desse profissional. Esse é o profissional que te dará
todo o suporte necessário para fazer o seu casamento
acontecer. Então, tenha como prioridade quem irá
transformar o seu sonho em realidade.
 
O assessor é o profissional responsável por organizar o seu
casamento do início ao fim - cerimônia e recepção/festa. Ele
irá organizar as ideias que surgirão, controlará planilha de
atividades, prazos e orçamentos. Indicará os fornecedores
que melhor se encaixam no seu perfil (sem ganhar nada a
mais por isso), tudo isso para tornar esse momento leve e
prazeroso, resultando em grandes lembranças.



O INÍCIO DE TUDO - CONTRATE
ESSE SERVIÇO ANTES DE TUDO

Além de toda a organização pré casamento, a assessoria é
responsável por supervisionar todos os serviços, a fim de
garantir qualidade na execução de tudo o que foi
contratado. É como um maestro de uma orquestra. Se o
maestro não está lá, não adianta ter os melhores musicistas
do país. É o maestro que dá a harmonia para a orquestra.
 
Todos sabem exatamente o que fazer, mas precisam saber
como e quando e os detalhes que cada serviço engloba -
isso é o que a assessoria faz!
 
Sendo a assessoria uma peça fundamental para a
organização do casamento, e que fará tudo andar em
perfeita harmonia, ela deve ser uma prioridade no
momento inicial, pois será capaz de indicar os demais
fornecedores necessários e qualificados, o que resulta em
segurança e menos ansiedade para os casais.



O INÍCIO DE TUDO - CONTRATE
ESSE SERVIÇO ANTES DE TUDO

Muitas vezes os casais ficam perdidos e sem saber por
onde devem começar, podendo tornar o início do processo
estressante e desgastante, resultando em perda de tempo
e dinheiro. Isso porque falta experiência para garantir ou
trazer a tranquilidade necessária para lidar com os
diferentes fornecedores que envolvem a organização de
um casamento.



1) Tranquilidade, segurança e comodidade
Através da avaliação dos contratos dos fornecedores,
elaboração do cronograma do dia prevendo todos os
momentos, planilha com previsão dos custos totais,
reuniões de briefing e resumo final do evento com
possíveis custos extras ou sobras.
 
2) Economia de tempo e dinheiro
Através da indicação dos fornecedores certos para o
casamento certo, análise clara de prós e contras de cada
fornecedor cotado, negociação de descontos, forma de
pagamento flexível, controle do número de convidados,
controle na entrega de lembrancinhas, materiais e bebidas.
 
3) Menos estresse
Através da garantia da execução de tudo o que foi
contratado, organização de cronogramas e planilhas com
detalhes essenciais, envio de layout do local para todos os
fornecedores envolvidos, comunicação direta com os
fornecedores, alinhamento de cortejo com pais, padrinhos
e crianças e ajustes finais para que nada seja esquecido.

MAS, QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE
CONTRATAR ESSE PROFISSIONAL?



E agora, como distinguir um serviço de qualidade? No
momento da contratação o que podemos fazer para
identificar uma assessoria boa e de qualidade?
 
Se você pensou em preço, vamos considerar alguns
aspectos.
 
Por não ser algo palpável, preste atenção aqui comigo! Na
categoria de “assessoria de casamento” você vai encontrar
vários preços oferecendo o mesmo tipo serviço - e isso
pode variar de R$500,00 à R$60.000,00.
 
Mas, se todos oferecem o mesmo serviço porque tanta
diferença de valor?

SAIBA DISTINGUIR QUALIDADE DO
SERVIÇO



Qual o tempo de mercado que o profissional possui?

Esse profissional tem conhecimento técnico e prático
para organizar casamentos?

Esse profissional busca se aperfeiçoar fazendo cursos?

Esse profissional cobra BV (bônus por volume) dos
fornecedores que indica?

Esse profissional tem um processo bem detalhado de
como o planejamento de um casamento deve

acontecer?

Para responder essa pergunta é preciso se perguntar
e avaliar alguns aspectos:

 

 

 

 

 



Vou falar aqui especificamente do famoso BV, muitos
profissionais acabam oferecendo seus serviços por um
valor mais baixo e acabam levando uma comissão de cada
fornecedor indicado. Isso prejudica muito a qualidade e
resultado final do evento, pois os clientes ficam “presos”
nessas indicações pré estipuladas.
 
Não se engane ao achar que para ter um casamento
Premium é preciso contratar o profissional com preço mais
alto, claro que esse profissional irá executar o seu
casamento, mas será planejado e ocorrerá da melhor
forma? Agora o que você deve e precisa é contratar o
melhor profissional.

 
O inverso também é importante, não caia na ilusão de que
para “economizar” no seu casamento é necessário
contratar o conhecido cerimonial do dia, esperando que ele
resolva problemas e pendências com eficácia.
 
Para alinhar necessidades, expectativas de
fornecedores, noivos, familiares e demais envolvidos
no casamento é preciso ter tempo. O tempo ideal é em
torno de 2 a 3 meses, isso é o serviço de assessoria final.



Para a assessora se sentir parte do seu casamento e
responsável por ele, ela precisa ter tempo para se
integrar de tudo, entender cada mínimo detalhe e se
familiarizar com tudo o que está sendo planejado e
preparado.
 
Se a pessoa começar a trabalhar na semana do seu
casamento será impossível se responsabilizar e se sentir
parte de tudo o que está acontecendo. Logo, o serviço
entregue não será o mesmo.
 
É muito importante que você entenda a diferença entre
assessoria final e cerimonial do dia.



Enfim, pensando em tudo o que conversamos sobre
qualidade até aqui, elaborei essa lista para mostrar o

que é qualidade no serviço de uma assessora de
casamento:

Envolvimento.
Atendimento rápido e eficaz.
Saber / Entender o que cada casal precisa.
Não cobrar taxa dos fornecedores por indicação, já que
isso faz parte do nosso trabalho.
Experiência com organização de eventos e casamentos.
Saber unir a técnica ao sentimento.
Dar as respostas das perguntas sem dar a própria
opinião e pensando no que é melhor para o cliente.
Um profissional que não trabalha com “tem que” e sim,
traz soluções e ideias inteligentes para cada caso
específico.

Escolha o profissional de acordo com suas
experiências, seus processos, seu conhecimento, e
principalmente, que demonstra que tem muito amor
em cada detalhe, sem isso o seu casamento não
acontecerá da melhor maneira.



O QUE CONSIDERAR NA HORA DA
ESCOLHA FINAL

Ter afinidade: tente observar isso no primeiro contato
com a assessora e na primeira reunião. Mesmo que
você precise de um pouco de tempo para decidir, ouça
a tua intuição e escolha aquela que “deu liga” de
primeira.

Ser profissional: existem muitas empresas que dizem
que fazem assessoria de casamentos, procure se
assegurar da seriedade da empresa que irá contratar.
Consulte CNPJ, o histórico da empresa na internet e
redes sociais, procure por avaliações, e exija um
contrato listando tudo o que será contratado. Outro
ponto importante são as variações de preços -
desconfie de valores muito baixos -, avalie bem o que
está contemplado e entenda o valor agregado de cada
proposta.

 



O QUE CONSIDERAR NA
HORA DA ESCOLHA

FINAL

Perguntar muito, falar pouco e anotar tudo: o
profissional deverá conversar normalmente com vocês,
e deverá acima de tudo ouvir cada detalhe que vocês
tem para falar. Fazer muitas anotações para absorver
tudo sobre vocês.

Ter paixão, atenção e amor aos detalhes: um
wedding planner é apaixonado pelo que faz, e
demonstrar atenção é primordial. Ligar antes ou depois
de enviar um orçamento demonstra essa dedicação e
atenção especial.

 



Cada serviço estará alinhado com suas expectativas e com
aquilo que você está buscando.  Para você entender cada
serviço irei listar os mais conhecidos:

ENTENDA OS TIPOS DE SERVIÇOS
DISPONÍVEIS

Geralmente, inicia 1 ano antes do casamento. É o primeiro
profissional a ser contratado e a partir de uma reunião de
briefing todo o restante do evento é criado - budget,
cronograma de atividades, e estilo de evento.
 
Com isso concluído passamos para a indicação dos
fornecedores, análises de orçamentos e contratos,
agendamento de reuniões, escolha do local, follow-up e
controle orçamentário.
 
Além, dessa etapa pré evento, contempla o controle e
execução do dia do evento e fechamento pós evento com
relatório final e avaliação.

ASSESSORIA COMPLETA



É uma mescla da assessoria completa e final. É negociado
caso a caso, pois algumas atividades ficarão por conta dos
noivos desempenharem.
 
Pode ter indicação de fornecedores específicos, análises de
orçamentos ou contratos e todo o serviço para a execução
do dia do casamento.

ASSESSORIA PARCIAL



A grande maioria das empresas começam esse serviço com
1 mês de antecedência da data do evento, e cuidado para
não se confundir, pois alguns ainda chamam de assessoria
do dia ou cerimonial do dia.
 
Esse serviço se resume na leitura dos contratos,
alinhamento de detalhes com fornecedores contratados,
elaboração do cronograma do dia, organização do cortejo e
presença da equipe especializada no dia, finalizando com
relatório pós evento e avaliações.
 
Nós da Kátia Feil Eventos diferenciamos esse serviço do
mercado iniciando com 3 meses de antecedência da data
do casamento, assim, temos mais tempo para antever e
corrigir possíveis problemas e para sentirmos que fazemos
parte desse casamento.

ASSESSORIA FINAL



Serviço criado para otimizar o tempo e orçamento de
vocês.
 
Aqui eu ensino como você deve organizar o seu casamento
e tem todo o meu suporte para colocar todos os
ensinamentos em prática.
 
“Ah! Mas, como irei conseguir fazer isso?” Usando os
processos e as técnicas corretas a mágica acontece sem
muito mistério, é apenas necessário organizar da maneira
correta. E, estou aqui para te ajudar com isso.

CONSULTORIA DIGITAL



A Kátia Feil Eventos nasceu de um sonho!
O sonho de ajudar casais a realizarem o dia mais especial
de suas vidas.
 
Desde 2014 no mercado de eventos, a Kátia Feil Eventos
traz uma nova maneira de organizar e planejar casamentos
e renovação de votos. Somos, totalmente, focados nos
desejos e sonhos do cliente, realizando eventos cheios de
personalidade e totalmente únicos.
 
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. 
 
Nosso lema é amar cada detalhe, cada história, cada
casamento, como se fosse a primeira vez!

SOBRE A KÁTIA FEIL EVENTOS

Empresa Certificada
pelo Método F.O.C



QUE O SEU
CASAMENTO

SEJA UM
SUCESSO!

 


