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Organizar um casamento é uma tarefa 
deliciosa e é uma fase que o casal 
curte muito. Toda vez é assim, quando 
vai chegando o grande dia, eu sempre 
escuto aquela velha frase dos meus 
Noivinhos: “Poxa, passou tāo rápido! 
Já estou com saudades de tudo, até 
da correria!”. E é assim mesmo!
Mas, apesar de prazerosa, nāo deixa 
de ser uma missāo difícil! Ela requer 

atençāo, cuidado, muita paciência e, 
muitas vezes, uma ajudinha da família 
e dos amigos. Sāo muitos os detalhes, 
mas, no final, tudo dá certo! Vamos a 
algumas dicas que preparei pra te 
ajudar na organizaçāo do seu 
casamento?
 

Vou casar, e agora?Vou casar, e agora?
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A lista de convidados deve ser uma das primeiras 
providências a serem tomadas. É a partir dela que você 
poderá determinar o bu�et e o espaço da cerimônia e da 
festa ideais. Comece a montar a sua lista pelas pessoas 
mais importantes para o casal, aquelas que fazem parte 
mesmo da vida de vocês. 

Claro que o sonho de todo casal é poder convidar quem 
quiser sem se preocupar com o orçamento, né?! Mas, 
infelizmente, nem sempre isso é possível e, para muitos, a 
lista tem que ser elaborada de acordo com os custos. 
Quanto mais convidados, maiores os gastos. Não tem jeito! 
Por isso é muito importante que o casal seja objetivo e 
racional nessa hora e estabeleça um limite. 

Além disso, é muito comum que os pais queiram adicionar 
alguns convidados na lista, o que é ótimo que aconteça, 
porque demonstra respeito e gratidão por parte do casal. 
Sei que esse é um assunto bem delicado, mas é super 
importante que vocês deixem claro para eles que vocês 
estão trabalhando em cima de um orçamento e que a 
decisão final deve ser feita por vocês.

Ah, e lembre-se que da sua lista, cerca de 20% costuma 
não comparecer. Então, tenha isso em mente quando 
estiver fazendo a sua lista de convidados.

Lista de convidados
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Existem vários aspectos que podem influenciar na escolha 
da data do seu casamento. Além das suas questões 
pessoais, cada época do ano tem suas especificidades. Por 
exemplo, Janeiro e Fevereiro são meses de alta temporada, 
bem quentes e com grandes possibilidades de chuva. Maio 
e Setembro têm um clima bem agradável e são os meses 
mais procurados pelos noivos. Por isso, não deixe nada pra 
cima da hora! Julho é inverno, as temperaturas são mais 
baixas, então, lugares fechados são mais apropriados. 
Dezembro sempre é um mês cheio de compromissos pra 
todo mundo, então, distribua os convites com 
antecedência para que os seus convidados possam se 
planejar. Principalmente, madrinhas e padrinhos!

Viram que tem muitos detalhes (esses são apenas alguns 
deles!) que podem influenciar na sua escolha, né?! Pense 
bem, porque é uma missão que requer atenção!

A data
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Quando for escolher o espaço do seu casamento, você 
deve se atentar a alguns detalhes antes de fechar. Primeiro 
de tudo, defina o estilo da sua festa, porque ele deve 
condizer com o local. Será no campo, na praia, num hotel, 
numa casa de festas, num salão…? A partir daí, faça uma 
lista dos seus espaços preferidos, visite todos eles e tenha 
anotado tudo sobre cada um deles.

Analise a capacidade do local, se ele comporta todos os 
seus convidados - junto com a sua decoração - de maneira 
confortável. E a sua cerimônia, será no mesmo lugar? Se 
sim, tem espaço para isso? O local te satisfaz na questão 
de horário? Fique atenta aos horários de funcionamento, 
tanto pra festa, quanto para os profissionais que irão 
trabalhar no dia.

A estrutura do local é uma preocupação essencial: 
estacionamento, acessibilidade, banheiros, parte elétrica, 
profissionais externos, mobiliário... Pergunte tudo!

Espaço
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A escolha do vestido é uma das partes preferidas da 
noivinha durante a organização do casamento. E pra fazer 
uma escolha bem feita, atenção às dicas! 

Primeiro: comprar ou alugar? A compra é a opção mais 
cara, mas se você é do tipo que faz questão de ser a única 
a usar o vestido, sonha em ver a sua filha usando o seu 
vestido no dia do casamento dela e entre outras coisas, 
essa é a melhor alternativa pra você. Mas se você quer 
economizar nessa parte, não faz questão de guardar a 
peça pro resto da sua vida e nem de ser a primeira nem a 
última a usar, até porque não terá nem onde guardar, 
alugue! 

O importante é que essa escolha seja feita com 
antecedência e que você experimente vários modelos até 
achar aquele que te faça falar: é esse! Além disso, não se 
preocupe com o que tá na moda, escolha aquele que te 
faça se sentir maravilhosa!

Vestido
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Mas, na minha opinião, o que mais 
importa mesmo é que você esteja se 
sentindo confortável dentro dele. 
Porque não adianta você estar 
usando aquele vestido incrível se 
você mal consegue respirar 
dentro dele, né?! Por isso, quando 
for experimentar, dance, pule, 
abrace, faça tudo que você vai fazer 
no dia do casamento para  garantir 
que você vai se sentir bem dentro 
dele o tempo todo!
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Na hora de escolher o bolo do casamento, a dúvida mais 
frequente é: como calcular o tamanho? Antes de tudo, é 
muito importante saber que o tamanho do bolo vai variar 
de acordo com o tipo de casamento que você fará. Vai ser 
um casamento bem tradicional com jantar, doces e 
sobremesas? Vai ser um tipo “Bolo & Champagne”?

Mas, de uma forma  geral, você pode fazer o cálculo 
baseado nos seguintes parâmetros:

10 cm: 10 a 12 fatias
20 cm: 20 a 24 fatias
25 cm: 34 a 38 fatias
30 cm: 52 a 56 fatias
35 cm: 74 a 78 fatias
40 cm: 82 a 100 fatias

Caso a sua boleira trabalhe no sistema de peso, pense que 
cada fatia tem, em média, de 80 a 100 gramas. 

Essas medidas vão te ajudar a ter uma noção melhor do 
tamanho do seu bolo, mas fique atenta, também, a outros 
fatores que podem influenciar na escolha dele!

Bolo
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A escolha dos padrinhos e madrinhas do seu casamento é 
um momento bem especial, tanto para os noivos quanto 
para quem vai cumprir esses papéis. Os escolhidos são 
sempre pessoas muito importantes na vida do casal e eles 
recebem uma função que requer dedicação, sensibilidade, 
calma e disposição para retribuir esse gesto de carinho.

A quantidade de padrinhos e madrinhas fica de acordo 
com a vontade dos noivos. Só atenção ao espaço da 
cerimônia que tem que comportar todos de maneira 
confortável. Quanto aos trajes, os noivos que decidem 
também: querem todos iguais? Você vai escolher a cor de 
cada vestido? Os homens precisam alugar ou comprar no 
mesmo lugar para que fiquem idênticos? Ai vai de acordo 
com a sua vontade, mas, claro, sem deixar o bom senso de 
lado, ok? Afinal de contas, eles são pessoas especiais na 
sua vida e você não quer deixá-los desconfortáveis, né?! 
Ah, e fazer o convite com antecedência é essencial para 
que eles tenham tempo de se planejar!

Padrinhos & Madrinhas
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A cerimonialista e a assessora são pessoas muito 
importantes para que o seu grande dia saia do jeitinho que 
você sonhou. Mas, muitas vezes, vemos pessoas 
confundindo os papéis dessas duas profissionais. As duas 
trabalham para que tudo saia do jeito que você sonhou no 
dia do seu casamento, mas, de forma bem básica, 
podemos diferenciar uma da outra dizendo que a 
assessora é aquela que auxilia o casal no período 
pré-casamento e a cerimonialista quem cuida do dia em si. 

A assessora vai estar ao seu lado durante toda a 
organização do casamento. Ela vai visitar possíveis 
espaços para o evento, indicar fornecedores e ajudar na 
negociação com eles, ajudar a escolher o seu vestido e dar 
todo tipo de dicas e ajuda que só a experiência dela vai 
poder dizer.

O dia do evento é, claro, sempre bem corrido para os 
noivos e, inclusive, para as famílias. Então, para que todos 
possam se arrumar e organizar tranquilamente, o ideal é 
que uma cerimonialista seja contratada. É ela quem vai 
cuidar de tudo - desde fornecedores, protocolos, 
convidados, montagem, organização do cortejo e de todos 
os acontecimentos do evento ou qualquer tipo de 
imprevisto - durante o dia e a festa para que, no fim das 
contas, tudo dê certo.

Cerimonial e Assessoria
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As duas funções são super importantes, por isso, é legal 
evitar de deixar esse tipo de coisa na mão de amigos e 
familiares. Procure profissionais de confiança e curta seu 
dia bem tranquila!

Gostou de saber essas dicas especiais? Venha conhecer 
mais o trabalho da Nanna Eventos e tire todas as suas 
dúvidas! Eu e a minha equipe estamos aqui para ajudá-la 
em tudo que você precisar para que tudo saia do jeito que 
você sempre quis no dia do seu casamento.

Agende uma reuniāo de assessoria on-line ou presencial 
comigo, assim, podemos bater um papo bem legal pra eu 
conhecer melhor o seu sonho!

Um beijo,

Nanna
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