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P R ó l O g O
Organizar um casamento e pensar em todos os detalhes que 
ele envolve pode ser mais difícil do que parece. É por isso 
mesmo que criamos este e-book, que irá ajudar a planejar 
melhor todo o processo de preparação do casamento de 
vocês. Desde o pedido de casamento, passando pelo “sim, 
aceito”, à lua de mel e à maravilhosa vida a dois, já casados!  
O objetivo? Oferecer as melhores dicas e inspirações para que 
vocês tenham uma cerimônia completamente personalizada 
e ajudar vocês em todas as etapas da organização para 
que você cheguem ao altar sem grandes preocupações e 
estresses!

Ajudaremos a resolver todas as suas dúvidas em apenas 8 
passos básicos que te apresentamos neste e-book para um 
casamento perfeito. Comece com o pé direito e estejam 
preparados para todas as decisões importantes que terão 
que tomar neste processo. Deixe-nos acompanhar vocês 
nesta etapa e contem com a ajuda gratuita do Zankyou para 
desfrutar deste período único da vida de vocês e realizar o 
casamento que sempre sonharam!
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Foi pedida(o) de casamento da maneira romântica e mágica que 
sempre sonhou? Agora começa a etapa em que o casal começa 
o planejamento do grande dia, em que deverá pensar em muitos 
detalhes, escolher fornecedores e coordenar para que tudo saia 
perfeito. Confira o nosso Guia completo para fugir de roubadas 
na hora de escolher os fornecedores do   casamento!   São muitas 
coisas para pensar, por isso, para facilitar a sua vida em todo 
este processo selecionamos 10 listas imperdíveis que todos 
os noivos deveriam fazer antes de chegar ao altar! Pegue sua 
agenda e anote todas as dicas!

Lista de expectativas 
Sem dúvida, esta é a lista incial. Recomendamos que vocês escrevam tudo que 
esperam do dia do seu casamento! Não precisa ser nada muito detalhado, mas é muito 
importante que comecem o planejamento do seu grande dia sabendo exatamente o 
que gostariam que fosse incluído neste momento tão importante. A partir daí, tudo ficará 
mais claro e mais fácil de ser organizado. Descubram ainda 19 coisas que TODOS os 
casais esquecem durante a organização do casamento: PREVINA-SE!  e os 8 pesadelos 
pré casamento BEM comuns entre as noivas: você não está sozinha!  

1
P l A N E J A m E N T O

10 listas essenciais que vocês não 
podem deixar de usar

https://www.zankyou.com.br/p/guia-completo-para-fugir-de-roubadas-na-hora-de-escolher-os-fornecedores-do-casamento
https://www.zankyou.com.br/p/guia-completo-para-fugir-de-roubadas-na-hora-de-escolher-os-fornecedores-do-casamento
http://www.zankyou.pt/p/7-passos-essenciais-para-escolher-os-fornecedores-certos-65561
https://www.zankyou.com.br/p/19-coisas-que-todos-os-noivos-esquecem-durante-a-organizacao-do-casamento-previna-se
https://www.zankyou.com.br/p/19-coisas-que-todos-os-noivos-esquecem-durante-a-organizacao-do-casamento-previna-se
https://www.zankyou.com.br/p/8-coisas-que-nenhuma-noiva-quer-que-aconteca-em-seu-casamento
https://www.zankyou.com.br/p/8-coisas-que-nenhuma-noiva-quer-que-aconteca-em-seu-casamento
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Lista de convidados 
Como fazer a lista de convidados perfeita? Temos 
a melhor fórmula! O número aproximado de  
convidados é a principal informação que vocês 
vão precisar saber para definir vários aspectos 
do seu casamento, tais como: o buffet, o lugar da 
cerimônia e da festa, calcular as bebidas e orientar 
o decorador do seu casamento, entre outros. Para 
isso, comecem escrevendo o nome dos familiares, 
siga com os amigos, dividindo-os por categoria para 
não esquecer ninguém, finalize com os colegas de 
trabalho e conhecidos com quem vocês queiram 
compartilhar o seu grande dia. Vejam Como reduzir 
a lista de convidados do seu casamento sem sofrer!   
Quando terminarem, revejam a lista e comecem a 
marcar as pessoas que seriam imprescindíveis no seu 
grande dia. Com esta tarefa feita, vocês conseguirão 
priorizar os convidados, caso seja necessário, para 
chegar ao número ideal para seu evento.

Lista de lugares para a festa  
Depois do número de convidados, o lugar do casamento é a primeira escolha que aconselhamos 
a fazer. A partir daí, vocês poderão começar a organizar todos os outros aspectos do grande dia 
como: o menú do casamento, a música ou a decoração. Façam uma lista daqueles lugares que 
sempre sonharam, sejam eles hotéis, salões de festa, fazendas ou casas de frente para o mar 
e escrevam os prós e contras de cada um. Importante será pensar também se gostariam que a 
cerimônia e a festa fossem no mesmo lugar, ou se irão casar na igreja e depois farão a festa em 
outro lugar. Caso a sua escolha seja a segunda, deverão fazer também uma lista de igrejas e 
outros lugares que gostariam de dizer o “Sim, eu aceito”. Temos certeza de que esta lista vai  
ajudar MUITO a tomarem a sua primeira grande decisão: onde vocês irão se casar.

https://www.zankyou.com.br/p/como-reduzir-a-sua-lista-de-convidados-do-casamento-sem-sofrer
https://www.zankyou.com.br/p/como-reduzir-a-sua-lista-de-convidados-do-casamento-sem-sofrer
http://www.zankyou.pt/p/9-pessoas-que-nao-tem-que-convidar-para-o-seu-casamento-51995
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Lista de marcas e lojas de vestidos de noiva 
Esta é uma das decisões mais importantes para a noiva e na qual se investe a maior 
parte do seu tempo, entre a escolha e as provas que deve realizar! Primeiro de tudo, 
pense em como gostaria que fosse o seu vestido de noiva. Nesta etapa, é importante 
pensar que alguns modelos não ficam bem em todos os tipos de corpos, Para cada 
estilo de noiva e casamento há um vestido ideal: encontre o seu e aposte nos detalhes! 
Idealizado o vestido, realize uma lista de lojas ou marcas que sejam do seu gosto e que 
possam responder ao seu pedido. Em seguida, pense na faixa de preço que espera 
gastar e vá descartando os itens da lista que não se adequam. Fique com três ou quatro 
opções e entre em contato para agendar uma visita para experimentar e finalmente 
escolher o seu vestido de noiva dos sonhos.

Lista de fornecedores
Vocês deverão anotar cada um dos serviços que desejam ter no dia do seu casamento: 
florista, decorador, DJ, banda, bateria de escola de samba, cerimonialista, fotógrafo, 
filmagem, etc. Agora é hora de procurarem por indicações de fornecedores que 
façam esses trabalhos e listá-los. Assim será mais fácil tomarem a decisão adequada. 
Poderá consultar plataformas como o Zankyou para solicitar informações grátis e sem 
compromisso, ou inclusive usar o nosso serviço de Wedding Planner virtual gratuito.

https://www.zankyou.com.br/p/para-ter-a-sua-cara-invista-em-detalhes-que-vao-deixar-seu-vestido-unico
https://www.zankyou.com.br/p/para-ter-a-sua-cara-invista-em-detalhes-que-vao-deixar-seu-vestido-unico
https://www.zankyou.com.br/casamentos
https://www.zankyou.com.br/casamentos
mailto:help@zankyou.com
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Lista de tarefas 
Anotem todas as decisões que forem tomando 
durante o processo e as reuniões marcadas. A 
“agenda dos noivos” é a melhor opção para 
não deixar passar nenhuma das tarefas e ter 
tudo sob controle!

Lista das fotos que gostaria de ter 
do seu grande dia
Pensem no tipo de fotografia que vocês 
gostariam de ter no seu casamento e escolha 
o fotógrafo que mais se enquadre dentro do 
estilo de vocês. Pensem também se gostariam 
de ter um vídeo de casamento e usem a mesma 
técnica... nós dizemos que SIM! Uma vez 
contratado/os, não percam a oportunidade de 
realizar sessões pré-wedding. Pensem também 
na possibilidade de realizar sessões de trash-the-
dress ou levar o fotógrafo para registar o início 
da lua de mel! Coloquem tudo no seu orçamento 
e definam o que quer realizar. Esta é talvez uma 
das escolhas mais importantes, já que são as 
memórias que ficarão para sempre! Descubra a 
nossa seleção Zankyou de Fotógrafos e vídeos 
para casamentos.

Lista de pagamentos
É muito importante que vocês anotem, seja 
numa agenda, no Excel ou no Word, os valores 
que cobram os fornecedores e como deverão 

ser feitos esses pagamentos. Conforme eles 
forem sendo feitos, é importante anotar 
também a data e o valor pago. Assim será mais 
fácil saber exatamente quanto estão gastando 
e quanto ainda tem de orçamento disponível. 
Com certeza é melhor ter tudo sob controle, do 
que receber surpresas indesejadas!

Lista de tudo que necessita levar no 
dia do casamento
Vocês deverão fazer também uma lista dos 
itens essenciais que não podem esquecer 
de levar ao seu grande evento: maquiagem 
para um retoque urgente, sapatos confortáveis 
para dançar até ao amanhecer, lenços de papel, 
perfume, etc. Conheçam o Kit básico da noiva 
inteligente: 10 itens de emergência que você 
TEM que levar para o seu casamento!

Lista de casamento
A lista de casamento é a opção perfeita para 
facilitar a vida dos noivos e dos convidados para 
oferecer o presente ao casal. No Zankyou vocês 
poderão criar o seu site & lista de casamento de 
maneira fácil e com muitas vantagens. Descubra 
aqui como fazer a sua lista.

https://www.zankyou.com.br/foto-video-casamento
https://www.zankyou.com.br/foto-video-casamento
https://www.zankyou.com.br/p/kit-de-emergencia-da-noiva-precavida-10-itens-que-voce-tem-que-levar-para-o-seu-casamento
https://www.zankyou.com.br/p/kit-de-emergencia-da-noiva-precavida-10-itens-que-voce-tem-que-levar-para-o-seu-casamento
https://www.zankyou.com.br/p/kit-de-emergencia-da-noiva-precavida-10-itens-que-voce-tem-que-levar-para-o-seu-casamento
https://www.zankyou.com/br/lista-casamentos
https://www.zankyou.com/br/lista-casamentos
https://www.zankyou.com/br/lista-casamentos
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É normal que no inicio seja complicado saber por onde começar, 
afinal, casar não é tarefa fácil, nem é um evento que estamos 
acostumados a realizar. Por isso, queremos oferecer a vocês  
8 dicas essenciais que farão com que cheguem ao altar sem 
estresse!

O casamento dos sonhos 
A primeira coisa que deve ser feita é conversar! É muito importante que ambos falem 
sinceramente um com o outro o que esperam deste dia. Se preferem um casamento 
íntimo e familiar ou um grande evento com todos os amigos e conhecidos; se optam 
por um estilo original e atrevido ou mais tradicional e clássico. Hoje em dia, a 
quantidade de opções é enorme, por isso, é imprescindível investir um pouco de tempo 
na conversa para, depois sim, começar a organização. Após alinhadas as expectativas, 
sejam fiéis às suas escolhas, do início ao fim e não deixem que nada, nem ninguém 
tente os influenciar. Certamente, muitos amigos vão dar diferentes opiniões e apesar 
de que conselhos são sempre bem-vindos, não deixem que eles os afastem dos seus 
principais objetivos. Afinal, o casamento é dos noivos e deve ser “a cara” de vocês!

O R g A N I z A ç ã O
8 dicas para um casamento perfeito
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Fixar um orçamento  
Mesmo que não venha a ser o orçamento 
final exato, é essencial fixar um objetivo 
aproximado de quanto o casal espera 
gastar no casamento e buscar seguir essa 
meta. Nós mostramos Como calcular o 
orçamento do seu casamento: 9 dicas 
para não dar errado! Tentem levar as suas 
escolhas e os gastos o mais alinhados 
possíveis, sempre anotando tudo, num 
Excel ou onde achar mais prático. Não 
esqueça também de avaliar o preço de 
cada um dos fornecedores que gostariam 
de contratar para o seu grande dia. Use 
essa informação na hora de selecionar o 
profissional que mais se encaixe com as 
suas preferências e orçamento! 

Lista de convidados 
O ideal é que o noivo e a noiva façam listas 
separadas para depois unificá-las. Ambos 
devem anotar os nomes de familiares, 
amigos próximos, colegas de trabalho e 
conhecidos que gostariam de convidar e 
ao juntarem as duas, devem revê-las e ir 
riscando os nomes, até chegarem à lista 
definitiva. Esta deve agradar a ambos e 
claro, ajustar-se ao orçamento que o casal 
possui para o grande dia. O melhor é focar 
em convidar apenas aquelas pessoas que 
o casal realmente gostaria que estivessem 
presentes nessa data tão importante mas, 
claro, muitas vezes existem “compromissos” 
que não temos como fugir.

A busca do lugar ideal para a celebração 
É a primeira decisão que os noivos devem tomar e pode ser uma das mais complicadas, já que 
nem todos os casais começam a organização do casamento sabendo que estilo desejam. Um sítio, 
um hotel, uma casa na praia ou um salão de festas? São tantas as opções para escolher! Para ter 
este assunto organizado aconselhamos fazer uma lista com os nomes dos lugares que vocês tem 
interesse, a capacidade de convidados, condições, horas de festa e valor. Com essas anotações, 
com certeza será muito mais fácil ir descartando as opções, até chegar ao local ideal para o evento 
de vocês! Confira a nossa selação Zankyou de Locais para casamento.

https://www.zankyou.com.br/p/como-calcular-o-orcamento-do-seu-casamento-9-dicas-para-nao-dar-errado
https://www.zankyou.com.br/p/como-calcular-o-orcamento-do-seu-casamento-9-dicas-para-nao-dar-errado
https://www.zankyou.com.br/p/como-calcular-o-orcamento-do-seu-casamento-9-dicas-para-nao-dar-errado
https://www.zankyou.com.br/locais-casamento
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O vestido de noiva perfeito 
Essa é uma das tarefas preferidas para a maioria das noivas. Mas, se você ainda não 
sabe o modelo de vestido que deseja, então procure inspirações e vá colecionando as 
ideias, os modelos, os decotes, os tecidos e as marcas que mais te agradem. Depois 
é necessário procurar lojas que tenham essas opções seleccionadas e começar a fase 
de provas. Em geral, é difícil encontrar o look perfeito, por isso, não deixe de realizar 
várias provas até encontrar o vestido certo! O vestido deve ser escolhido com muita 
tranquilidade e só ser comprado, quando estiver 100% segura de que encontrou o 
modelo ideal. Um conselho: não leve muitas pessoas para ajudar na compra, quanto 
menos pessoas derem opinião, mais focada você estará nas suas escolhas.

Casamento único e personalizado  
Num casamento, a quantidade de detalhes que devem ser analisados é enorme e vai 
muito além da escolha do lugar. Por isso, o ideal é contar com a ajuda de profissionais 
que auxiliem vocês neste processo, como é o caso dos assessores/cerimonialistas, 
que podem proporcionar um casamento mágico e totalmente personalizado. O 
planejamento do grande dia requer muitas horas de dedicação e, sem sombra de 
dúvidas, esse profissional poderá te ajudar e MUITO! Descubra os 7 itens que você 
vai esquecer se não contratar um cerimonialista: previna-se! e Saiba TUDO sobre o 
trabalho do assessor e cerimonialista: seu ANJO da guarda!

https://www.zankyou.com.br/g/vestidos-de-noiva-2018
https://www.zankyou.com.br/g/vestidos-de-noiva-2018
https://www.zankyou.com.br/p/7-esquecimentos-de-quem-dispensa-um-cerimonialista-previna-se
https://www.zankyou.com.br/p/7-esquecimentos-de-quem-dispensa-um-cerimonialista-previna-se
https://www.zankyou.com.br/p/cerimonialistas-e-assessoria-contratar-desde-o-inicio-ou-so-para-o-grande-dia
https://www.zankyou.com.br/p/cerimonialistas-e-assessoria-contratar-desde-o-inicio-ou-so-para-o-grande-dia
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A organização é coisa para quatro mãos 
É muito importante que o casal converse e se alinhe, sobre se haverá e como será 
a divisão das tarefas da organização do grande dia. Sim, é muito trabalho, mas se 
bem dividido, não fica pesado para ninguém. É claro que a opinião do outro é sempre 
muito bem-vinda, mas o ideal é que cada tarefa tenha um responsável que irá liderar e 
controlar a sua realização. Assim, nenhuma função fica perdida e a qualquer momento 
é possível saber o status de como anda o planejamento do casamento. Ainda que 
não comecem planejar com um ano de antecedência, as dicas de Como organizar um 
casamento sem estresse em 365 dias: siga esses 107 passos! podem ser muito úteis.

Planjear com antecedência  
O normal é começar a organizar um casamento um ano antes, mas também é possível 
fazê-lo em poucos meses. O nosso conselho para que todo este processo seja mais 
tranquilo e relaxado, é que os noivos tentem ter o máximo de tempo possível. Afinal, 
este é um momento incrível da vida que deve ser encarado, não como um estresse, mas 
como uma etapa divertida na vida do casal. Os ajudamos em Como organizar o seu 
casamento em 1 ano: check list perfeito de uma assessora!  

https://www.zankyou.com.br/p/101-passos-para-organizar-seu-casamento-sem-estress
https://www.zankyou.com.br/p/101-passos-para-organizar-seu-casamento-sem-estress
http://www.zankyou.pt/p/divide-and-conquer-7-dicas-para-organizar-o-seu-casamento-a-dois-e-sem-stress
https://www.zankyou.com.br/p/como-organizar-o-seu-casamento-em-365-dias-check-list-perfeito-de-uma-assessora
https://www.zankyou.com.br/p/como-organizar-o-seu-casamento-em-365-dias-check-list-perfeito-de-uma-assessora
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Um ano antes
 • Escolham a data, o estilo de cerimônia  
e o buffet.

 • Definam o orçamento.
 • Comecem a fazer a lista de convidados.
 • É o momento perfeito para contratarem  
uma assessora/cerimonialista. 

 • Reservem o lugar para a cerimônia e festa.

Nove meses antes
 • Noiva: agende visitas às lojas de vestido.
 • Contatem a todos os fornecedores que irão 
precisar.

Seis meses antes
 • Definam o tema e o estilo do casamento.
 • Noiva: confirme o vestido de noiva.
 • Comecem a organizar a lua de mel.
 • Preparem os convites.
 • Façam o seu site de casamento. 

Quatro meses antes
 • Definam os detalhes com todos os 
fornecedores: buffet, fotógrafo, florista, 
decorador, carro da noiva e quem dirige, 
etc.

 • Contratem animadores para as crianças 
e o DJ.

 • Enviem o save the date para os convidados.

Três meses antes
 • Noivo: comece a pesquisar a sua roupa 
para o dia do casamento.

 • Confirmem os sabores do bolo e doces.
 • Comprem as alianças e os sapatos.
 • Comecem a enviar os convites.

Dois meses antes
 • Noivo: compre/alugue a sua roupa.

3

C A l E N D á R I O
Um bom planejamento mensal dará  

melhores resultados
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Um mês antes
 • Noiva: faça o teste de maquiagem e 
penteado.

 • Assegurem-se que os padrinhos, já estejam 
organizados para o casamento.

 • Façam a prova final do menú do casamento.
 • Divirtam-se e relaxem nas despedidas  
de solteiro com os amigos.

Três semanas antes
 • Noiva: faça os tratamentos estéticos que 
queira: limpeza de pele, massagem de 
esfoliação e hidratação, etc.

 • É também o momento da última prova da  
roupa do noivo o vestido da noiva já com 
todos os acessórios.

Uma semana antes
 • Noivo: não se esqueça do seu corte de 
cabelo. 

 • Caminhem pela casa com os sapatos que 
usarão no casamento para que se amoldem 
aos seus pés.

 • Organizem os últimos detalhes da lua de 
mel e já deixem as malas prontas.
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Uma das tarefas principais no início de todo o processo 
da organização do casamento é a realização a sua lista de 
convidados de acordo com o seu orçamento. Deixamos aqui 
alguns conselhos para ajudar vocês a fazê-la.
  

Estabelecer um orçamento 
Dependendo da quantidade de dinheiro que querem e podem gastar no casamento, 
vocês terão uma ideia mais clara do número de convidados que podem convidar para 
o seu grande dia. Não tentem fazer o impossível, nem gastar mais dinheiro do que 
podem, o melhor é eleger minuciosamente as pessoas que querem que acompanhem 
vocês nesse dia tão especial.

Família primeiro 
(Apenas os mais próximos): O melhor é pensar bem e fazer uma lista com os familiares 
que irão ao casamento. Atenção! Pensem naqueles que foram fundamentais nas suas 
vidas e não se deixem levar pelo compromisso. Se assim for, acabarão convidando mais 
pessoas do que queriam e que não tem nada a ver com a história de vocês.

34
l I S T A  D E 

C O N v I D A D O S 
E  O R ç A m E N T O

Truques e conselhos para elaborá-los
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Adeus aos “conhecidos” 
Certamente vocês têm muitos amigos que em 
determinado momento foram muito próximos, 
mas que agora essa relação quase não existe. 
Uma amiga da universidade, que você não vê 
há quase oito anos não deveria s
Além disso, algumas pessoas que tenham tido 
algum problema, em algum momento, é melhor 
que não esteja presente no casamento. Esse é 
o dia mais importante das suas vidas por isso 
vocês devem se rodear de pessoas positivas, 
que gostem de vocês e que esperaram ansiosas 
pela data do seu casamento.

Cuidado com os acompanhantes 
No processo da lista de convidados, deixem 
bem claro qual é o máximo de acompanhantes 
que os convidados podem levar. O mais habitual 
é que levem o seu par. Se não querem crianças, 
deixem claro desde o início.

Crie categorias 
Como último passo, vocês podem criar 
categorias de convidado: família, amigos 
mais importantes e não tão importantes, 
companheiros de trabalho, etc. Sem parecer 
estranho, este passo vai permitir que tenham 
uma imagem mais detalhada de quem querem 
no seu casamento e, caso necessitem, podem 
apagar alguns nomes.

Não tenha medo de ficar mal!
Não viva com a angustia de não estar fazendo 
bem as coisas. Simplesmente assegure-se de 
que essas 100, 200 ou 300 pessoas sejam as 
que vocês sempre quiseram ver no seu dia 
especial. Agora que vocês já tem uma lista 
de convidados criada, personalizem o site 
de casamentos Zankyou! Aqui vocês podem 
publicar todas as novidades do casamento para 
que seus convidados tenham acesso a todos os 
detalhes.

http://www.zankyou.com.mx/p/6-tips-buenisimos-para-que-tus-invitados-amen-tu-boda-toma-nota-74458
https://www.zankyou.com/br/site-casamento
https://www.zankyou.com/br/site-casamento
http://www.zankyou.com.mx/g/50-invitaciones-de-boda-perfectas-para-2015-las-tendencias-impresas-mas-cool
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P E R S O N A l I z A ç ã O
Detalhes para fazer com que o 
casamento de vocês seja único

Certamente vocês gostariam que o seu casamento fosse  
diferente de todos os outros, com uma celebração cheia de 
detalhes únicos e com estilo. Já idealizou como será o dia do 
seu casamento? Se está à procura de inspiração, veja estas ideias 
inovadoras que temos compiladas para conseguir um casamento 
original, diferente de todos os outros!

As novas mesas de casamento
Chegou uma nova tendência que foge da rigidez do protocolo e aposta na naturalidade 
dos casamentos como eventos eminentemente familiares: as tradicionais mesas 
compridas voltam para sentar todos os convidados juntos, como se fosse uma reunião 
familiar.
O segredo para a sua estética? Em tons claros, de forma retangular e com flores coloridas 
como protagonistas. Sem dúvida é um alivio para não ter que pensar na disposição de 
muitas mesas ou em como agrupar certos convidados.  
Selecionamos algumas dicas para esclareçer as suas dúvidas sobre Decoração das 
mesas do casamento 2017: ideias lindas e ecléticas!  

https://www.zankyou.com.br/p/4-tendencias-top-em-decoracao-de-mesas-de-casamento-em-2016
https://www.zankyou.com.br/p/4-tendencias-top-em-decoracao-de-mesas-de-casamento-em-2016
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Beleza para os seus convidados
O que é o mesmo que um beautybar,  que vai 
enlouquecer as suas convidadas. Trata-se de 
criar um espaço de beleza, em que elas possam 
retocar o penteado ou a maquiagem durante a 
festa. Um espaço cheio de encanto colocado 
no jardim ou na sala, num espaço adaptado 
para isso. Será um sucesso absoluto se ainda 
for contratada uma maquiadora profissional.
 

Teepees em casamentos ao ar livre
Sabe o que é um tipi ou teepee? São aquelas 
tendas de tecido de estilo indiano, que se 
colocam em eventos ao ar livre. Guarde este 
nome porque elas chegaram com força ao 
mundo dos casamentos para dar um toque 
fresco e étnico na decoração do seu grande 
dia. Pode ser montada no jardim para criar um 
espaço chillout, acrescentar um photobooth ou 
cabine de fotos ou ainda montar uma zona de 
jogos para as crianças.

O seu casamento ao vivo
Na era digital e das redes sociais, um grande 
acontecimento como o seu casamento 
merece um #hashtag especial para que os 
seus convidados marquem e transmitam o 
evento ao vivo. Assim, todos os seus contatos 
do Facebook, Twitter e Instagram podem 
acompanhar a cerimônia e ter acesso à 
compilação de todas as fotos tiradas no seu 
casamento. Um chalkboard, uma foto dentro 
de um quadro antigo ou imensos letreiros de 
madeira distribuídos pelo jardim, são algumas 
ideias bonitas e criativas para compartilhar 
com os seu convidados, através dos #hashtags 
do casamento.
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Caligrafia e lettering 
A arte de escrever ou desenhar letras, palavras ou frases está cada vez mais na moda. 
Personalizar convites, mesas ou menus com caractéres realizados cuidadosamente à 
mão, em alguns casos, acompanhado de ilustrações em aquarela, seguindo a mesma 
temática da festa. É um recurso delicado e precioso dará um toque muito pessoal a 
todos os detalhes de papelaria do seu casamento e certamente o diferenciará dos 
demais.
 

Um photocall original
Crie um cenário único para que seja aproveitado pelos convidados tirando fotos, dando 
o seu toque pessoal, com objetos insólitos, tais como: andaimes, paletes, papéis de 
parede retrô, móveis antigos, portas velhas, etc. Confira nossas dicas de Photocall para 
casamento: cenários incríveis para as melhores fotos de seu grande dia!  

 

Romantismo em estado puro
O estilo que triunfa é o romântico e 
boho, com um certo toque excêntrico 
que evoca os recantos de um jardim 
secreto: as flores silvestres, o musgo, 
as hortênsias, as rosas,  os tons 
verdes e azuis dão um ar rústico chic.  
Além do detalhes em palha e em 
madeira e a lavanda, que estão tão na 
moda nestas últimas temporadas. 
 

Comida do mundo
Se deseja uma celebração em que os 
convidados tenham uma alternativa 
ao tradicional menu de casamento 
e tenham liberdade de escolher e 
combinar diferentes pratos, aposte 

nesta ideia de colocar estações de comida de distintos lugares do mundo. Wok, massa, 
sushi, doces tradicionais, risotos, saladas, etc. Um conceito simples e original para que 
seus convidados possam degustar deliciosos pratos de outras culturas e que, sem 
sombra de dúvida, será a chave para o sucesso do seu casamento.
 

Recantos com encanto
É possível criar espaços cheios de encanto com fotografias familiares, flores, 
lembranças pessoais, móveis antigos ou objetos especiais para decorar diferentes locais 
da celebração, como a entrada, o painel seating ou o local onde orrerá a cerimônia.

http://www.zankyou.pt/p/como-personalizar-o-seu-casamento-8-ideias-incriveis-para-surpreender
https://www.zankyou.com.br/g/photocall-para-casamento-cenarios-incriveis-para-as-melhores-fotos-de-seu-grande-dia
https://www.zankyou.com.br/g/photocall-para-casamento-cenarios-incriveis-para-as-melhores-fotos-de-seu-grande-dia
http://www.zankyou.pt/p/margarida-e-ricardo-um-casamento-rustico-com-apontamentos-vintage
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P l A y l I S T
A lista de músicas perfeita para 

o casamento de vocês

A música que tocará no seu casamento não é fácil de escolher. 
É uma parte fundamental, já que a trilha sonora escolhida 
acompanhará cada um dos momentos mais importantes do seu 
grande dia. Uma boa eleição das músicas pode causar emoção 
em certos momentos, animar ou transmitir romantismo. Assim, 
é importante ter em conta o planejamento e pensar muito bem 
na playlist com o seu DJ para conquistar todos os convidados! 
Aqui está a lista de músicas que irão triunfar no seu casamento!

Quero ver a playlist do Zankyou

http://www.zankyou.pt/p/a-melhor-playlist-de-casamento-para-2016
https://open.spotify.com/user/zankyoumusic/playlist/7uQuronUeuHeLgVpMkYUzA
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D E S F R u T E m 

E  D E I x E m - S E 
l E v A R

Relaxem e vivam este  
momento único

Falta pouco para o grande dia e sabemos que o estresse 
começa a apoderar-se de vocês. Por isso, damos  8 conselhos 
para driblar o medo antes do casamento: tome nota! Sabemos o 
que está acontecendo: muitos planos, organizações pendentes, 
confirmação dos convidados, imprevistos de última hora, etc. 
Assim, damos a vocês alguns conselhos: 

Pense no que querem e façam acontecer
Perante uma data tão importante, o fundamental é que vocês pensem no que realmente 
querem para esse dia. Pode ser que estejam planejando um casamento que custará 
milhões, no entanto, o que realmente querem é um dia íntimo e muito casual. Analisem 
bem os seus desejos, as suas regras e tudo o pretendem viver no seu dia mágico. Uma 
vez decidido, façam tudo o que estiver ao seu alcance (atenção, não se exceda) para 
tornarem os seus sonhos realidade.

https://www.zankyou.com.br/p/8-conselhos-para-driblar-o-medo-antes-do-casamento-tome-nota
https://www.zankyou.com.br/p/8-conselhos-para-driblar-o-medo-antes-do-casamento-tome-nota


21

Peça ajuda
Vocês não tem que organizar o casamento 
sozinhos. Além do seu parceiro(a), outras 
pessoas também podem ajudar como a 
família, os amigos e principalmente sua 
assessora. O melhor de tudo é aceitar 
que, por mais que queiram, não deveriam 
organizar um casamento sozinhos. O melhor 
é que deleguem responsabilidades. 
Asseguramos que vocês desfrutarão muito 
mais do seu casamento de vocês.

Faça exercício  
A atividade física ajuda muito a diminuir 
todo o estresse, que vocês estão vivendo 
devido ao casamento. Para evitar a 
ansiedade, invistam meia hora por dia 
para fazer o exercício que mais gosta: 
academia, caminhar, correr, yoga, zumba, 
etc. O importante é que canalize todas 
essas emoções, através de atividades que 
contribuirão, inclusive, para uma saúde 
melhor.

Não tente fazer o impossível 
Se vocês tem um orçamento limitado para 
o casamento, para quê querer gastar mais 
do que tem? Começar com a contratação 
de uma imensidão de serviços pode gerar 
ansiedade ao pensar que não poderá pagá-
los. O melhor é ajustarem-se ao budget e 
criar um tema onde a sua originalidade 
brilhe. Lembrem-se: um casamento grande 
e caro não é a única opção!
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Não se deixe influenciar 
Certamente que, durante o planejamento do seu 
casamento, serão muitas as pessoas tentando 
inluenciar nas suas decisões. Deixem que 
opinem, mas não permita que os façam duvidar 
sobre o que escolheram para o seu grande 
dia. Lembre-se que num dia tão especial, só 
vocês importam. Assim, se a noiva quiser usar 
um vestido colorido ou entrar sozinha até ao 
altar... Faça! Pense que passado uns anos você 
recordará do seu casamento e, certamente, não 
vão querer se arrepender de nada.

Tire um tempo só para vocês 
Não passem o dia todo pensando apenas no 
seu casamento porque, o única coisa que vocês 
conseguirão, é se estressar mil vezes mais. 
O melhor é que cada um de vocês tirem um 
momento do seu dia para fazer o que vocês mais 
gostam: ler, ouvir música, caminhar, tomar 
café com as amigas, se reunir com os amigos. 
Façam o que for necessário para tranquilizar a 
mente e não ficar pensando a todo momento 
em todas as coisas que tem para fazer.

Tenha um plano “B” 
Não se apeguem à ideia de uma execução 
perfeita, já que sempre podem ocorrer 
imprevistos como mudanças no tempo, 
ausência de familiares, etc, e o casamento pode 
não sair 100% como o planejado. O melhor é 
que, dentro do possìvel, tenham dois planos 
em mãos! Desta forma, sempre terão uma 
margem de manobra para pensar, de forma 
eficiente e sem ansiedade, em alternativas para 
o problema. Descubra quais são os 32 fatos 
reais que jamais deveriam ter acontecido em 
um casamento, mas aconteceram!  

Divirtam-se! 
Perante tanta emoção, o mais humano é sentir 
a ansiedade previa ao casamento; no entanto, 
o que recomendamos é que vocês se divirtam 
neste momento. Pense que é um dia único 
na vida de vocês e que devem aproveitar esta 
etapa do compromisso para apaixonarem-se 
ainda mais, sonhar com o seu casamento e 
viverem cada segundo antes de se tornarem 
casados. Sigam estes conselhos e digam adeus 
ao estresse!

https://www.zankyou.com.br/p/27-fatos-reais-que-jamais-deveriam-ter-acontecido-no-casamento-deles-mas-aconteceram-87050
https://www.zankyou.com.br/p/27-fatos-reais-que-jamais-deveriam-ter-acontecido-no-casamento-deles-mas-aconteceram-87050
https://www.zankyou.com.br/p/27-fatos-reais-que-jamais-deveriam-ter-acontecido-no-casamento-deles-mas-aconteceram-87050
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A g R A D E C I m E N T O S
Ideias originais para dar e 
agradecer aos convidados

Decidir realizar um casamento civil ou religioso, procurar o espaço 
para a celebração, escolher o  vestido de noiva, etc. Estas são as 
primeiras coisas que todos os casais planejam quando decidem 
se casar mas, já pensou também nos convidados? Eles vão passar 
o este dia ao lado de vocês e merecem um agradecimento.
A organização do casamento é uma tarefa difícil, por isso, 
o Zankyou, propõe ideias das melhores lembrancinhas de 
agradecimento aos seus convidados de casamento!
 

Mensagens escritas 
O melhor é agradecer aos seus convidados com lembranças que os surpreendam e 
que sejam personalizados. E que tal fazê-lo através de mensagens escritas? Sim, de 
forma original e única! Por exemplo, criar guardanapos com frases para colocar nas 
mesas dos convidados, caixas de bombons com alguma dedicatória na mesa de doces. 
Vocês também podem incorporar o agradecimento na decoração do casamento em 
plaquinhas, espelhos e elementos de madeira, por exemplo. Coloque neles uma 
mensagem de boas-vindas e agradeça a sua presença! 

https://www.zankyou.com/br/site-casamento
https://www.zankyou.com.br/p/as-melhores-lembrancinhas-de-agradecimento-aos-seus-convidados-de-casamento-90525
https://www.zankyou.com.br/p/as-melhores-lembrancinhas-de-agradecimento-aos-seus-convidados-de-casamento-90525


24

Outra alternativa é criar um site de 
casamento grátis com o Zankyou e, quando 
tiver passado o casamento, vocês podem 
enviar mensagens personalizadas para 
cada um dos convidados através do próprio 
site. Vocês também podem aproveitar as 
fotografias que tiraram juntos durante o seu 
casamento e enviar-las com uma dedicatória 
personalizada e escrita à mão.

Vídeos originais ou valsas divertidas 
Vocês também podem fazer um vídeo agradecendo a todos os seus amigos e familiares e 
projetá-lo durante o casamento. Todos os convidados vão se emocionar!
Outra maneira de agradecer aos seus convidados é fazendo uma dança original durante a valsa, 
todos vão adorar.

Lembranças que nunca imaginou  
Não há melhor forma de dizer obrigado aos 
seus convidados que preparar um pequeno 
presente a eles. Uma opção super chique 
poderia é apostar em saquinhos de juta com 
uma lembrança típica de algum lugar, um 
pote de doce artesanal, velas aromáticas, 
uma pequena suculenta, etc. Os seus 
convidados vão adorar! Além disso, você 
também pode colocar todas as lembranças 
numa mesa e cada convidado pode 
escolher a sua. Confira nossas sugestões de 
Lembrancinhas de casamento: escolhemos 
as melhores ideias!

https://www.zankyou.com/br/site-casamento
https://www.zankyou.com/br/site-casamento
https://www.zankyou.com.br/g/33-lembrancinhas-para-convidados-2017-um-presente-diferente-e-original
https://www.zankyou.com.br/g/33-lembrancinhas-para-convidados-2017-um-presente-diferente-e-original

