
PARA O SEU CASAMENTO



Dar a boa notíc ia a famil iares e amigos

Escolher data e hora do casamento

Pensar dest inos para a lua de mel

Escolher o est i lo de casamento que queremos: c iv i l 
e/ou rel igioso

Lista prel iminar de convidados

Definir  o orçamento

Crie uma plani lha distr ibuindo o valor dest inado para 
cada serviço, através dela conseguirá saber se está 
mantendo ou estourando seu orçamento.

Converse com seu noivo(a)  sobre as pr ior idades do 
casamento, cada um terá a sua,  e poderão dest inar 
um valor a mais para tal  produto ou serviço. 

Contratar uma Assessor ia

Reservar o local  da cer imônia

Escolher o local  da recepção

Contratar o Buffet e escolher o t ipo de serviço 

12-10 MESES ANTES 



12-10 MESES ANTES 

Fazer o s i te de casamento e a l ista de presentes. 
O Zankyou pode te ajudar neste i tem! Acesse 
nosso s i te www.zankyou.com.br para saber mais.

L istar  fornecedores potenciais .  Conf i ra a nossa 
seleção de fornecedores,  l istar  fornecedores 
potenciais .  conf i ra a nossa seleção de 
fornecedores no s i te: 
www.zankyou.com.br/casamentos

Reunir  ideias,  pedir  sugestões a amigos que 
casaram a pouco tempo e buscar referências em 
sites,  revistas e blogs especial izados no assunto 
www.zankyou.com.br

Criar  uma pasta f ís ica ou no computador para 
armazenar todos os documentos

www.zankyou.com.br
www.zankyou.com.br/casamentos
www.zankyou.com.br


9-7 MESES ANTES

Comprar ou fazer um presente/convite especial  para 
entregar aos padrinhos e madrinhas do casamento

Contratar o serviço de open bar 

Inic iar  as cotações da lua de mel 

Def inir  os dias de fér ias

Contratar a decoração e as f lores da cer imônia

Contratar o fotógrafo

Contratar a equipe de vídeo

Selecionar e contratar a música da cer imônia

Começar a experimentar vest idos de noiva

Publ icar o s i te e a l ista de casamento

Envie um save the date para que seus convidados já 
marquem na agenda o tão sonhado dia 

Contratar DJ, i luminação de pista e sonorização

Contratar serviço de Cerimonial  do Dia caso queira

Convidar padrinhos e madrinhas do casamento, bem 
como damas e pajens



In ic iar  os procedimentos legais

Contratar um Celebrante,  caso a cer imônia não seja 
real izada numa Igreja

Escolher o vest ido def init ivo

Escolher o traje de noivo

Fechar a v iagem de lua de mel

Aval iar  possíveis vacinas para a v iagem

Escolher os convites 

Ver opções de hospedagem para convidados (se 
necessár io)

Sol ic i tar  gratuitamente os Cartões de Lista de Pre-
sentes Zankyou para incluir  nos convites de casa-
mento

Compart i lhar o s i te do casamento com os convidados 

Vis i te alguns hotéis para contratar o dia da noiva, 
opte por hotéis próximos a cer imônia do casamento. 

6 MESES ANTES



5-4 MESES ANTES

Contratar o transporte para os noivos 

Comprar sapatos da noiva

Marcar outra prova para ajustar o vest ido de acordo 
com o sapato 

Contrate bolo,  pense se i rá optar por ter noivinhos 
para o topo de bolo 

Contrate doces e bem-casados

Escolher e comprar as lembranças para os 
convidados

Escolher o menu do casamento

Contratar e enviar  o convite para cal ígrafa

Agendar maquiagem e cabeleireiro



Dar entrada no processo do cartór io para 
casamento no civ i l

Ver i f icar com a igreja a necessidade de curso de 
noivos

Checar os detalhes com as testemunhas,  daminhas 
de honra e outras pessoas que part ic iparão da 
cer imônia 

Comprar as al ianças

Comprar os acessór ios da noiva:  véu, joias,  etc

Escolher a l ingerie para a noite de núpcias

Escolher o buquê de noiva

Decidir  a l ista f inal  de músicas

Escrever os votos da cer imônia

Organizar o programa da cer imônia

Rever conf i rmações de presenças

Confirmar os endereços dos convidados 

Contrate o serviço de segurança, valet e l impeza

Enviar/entregar os convites

3-2 MESES ANTES



1 MÊS A 3 SEMANAS ANTES

Fazer degustação f inal  com o buffet

Fazer prova de cabelo e maquiagem, já levando 
acessór ios como véu e joias

Imprimir  todo o mater ia l  gráf ico da festa/
cer imônia

Comprar o que precisa para lua de mel como 
roupas,  remédios,  guias,  etc



2-1 SEMANA ANTES

Providenciar uma caneta especial  e lenço para que 
o noivo leve em seu paletó no dia do casamento

Real izar  os tratamentos de beleza

Tratar dos últ imos pormenores da viagem de lua 
de mel

Inic iar  o preparo da mala da viagem de lua de mel

Definir  a organização dos convidados nas mesas

Real izar  o ensaio da cer imônia

Preparar os discursos de agradecimento

Com 20 dias de antecedência ver i f ique todas as 
conf i rmações de presença e conf i rme as que ainda 
faltam

Confirmar todos os fornecedores

Preparar k i t  de emergência

Prova f inal  do traje do noivo e do vest ido de 
noiva



2-1 SEMANA ANTES

Comprar porta al iança e algum outro mimo que as 
daminhas e pajens possam carregar. 

Def inir  quem vai  levar a al iança, plaquinhas e af ins 
até o altar

Imprimir  todo o mater ia l  gráf ico da festa/cer imônia

Veri f ique se todos os pagamentos estão em dia

Após f inal izado o serviço de conf i rmação dos 
convidados, informe ao buffet,  local ,  decoradora 
e fornecedor de bebida, para saber se terá que 
aumentar algum serviço ou produto 



3-1  DIAS ANTES

Últ imos retoques de beleza:

    Manicure e pedicure

    Tratamento de beleza

Repassar os últ imos detalhes

Aproveitar  e disfrutar com a sua famíl ia! f j j



Aproveitar ao 
máximo!

Aproveitar ao 
máximo!

Dia do CasamentoDia do Casamento


