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Fazendo a Minha Festa de Casamento
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Dicas para
economizar
na sua
festa

DICAS PARA A

Noivinha Econômica
FAZER A SUA FESTA

clique aqui para visitar
nosso blog!!!

1.

COMECE CEDO
Começar seu planejamento cedo tem várias vantagens

FAZER UMA POUPANÇA
GUARDANDO DINHEIRO

AOS

POUCOS

CONSEGUIR
PAGANDO

DESCONTOS

ADIANTADO

ESCOLHER E RESERVAR
LOCAIS IDEAIS

ANTES

DE

ESTAREM TODOS LOTADOS

2.

ORGANIZE-SE
Descobrir novos itens
de última hora faz
você gastar muito
mais do que com os
itens planejados! Não
tenha surpresas

Faça um Check List com
todos os itens da festa
(clique aqui para imprimir)
Um diário faz você
visualizar melhor todos
os gastos e manter os
pés no chão.

Tenha um Diário da Noiva
(clique aqui para imprimir)

3.

EXIJA CONTRATOS
Lembrese que o barato pode sair caro! Por mais que confie no
fornecedor ou prestador de serviço, exija sempre um contrato
CLIQUE AQUI
PARA MODELO
DE CONTRATO

4.

TENHA UMA CERIMONIALISTA
Uma cerimonialista de confiança pode poupar muito tempo,
dinheiro e dor de cabeça. E com certeza você precisará de
uma ao menos no dia do casamento. Ter que resolver os
problemas que acontecem no dia pode acabar com sua festa.
Mais uma vez, o barato pode sair caro.

5.

PESQUISE PESQUISE PESQUISE
Você ficará assustada com a diferença de preço dos
fornecedores. E mesmo tendo cerimonialista, faça a sua
pesquisa particular. Você não vai se arrepender ao fazer as
contas.

6.

FAÇA TROCAS INTELIGENTES
Escolha as suas prioridades (aquilo que você realmente não
pode abrir mão na sua festa, que é seu sonho). O que não
for essencial, troque por algo mais barato, que não fará
diferença para o brilho da sua festa. Alguns exemplos:

Troque o bolo de 3 andares
por três bolos em suporte
faça crafts para enfeitar as
mesas no lugar de flores
naturais
Peça para um amigo com
carro legal levar você para
igreja, não alugando carro
Use um item antigo de
familia como um rosário no
lugar de um bouquet
Contrate um DJ no lugar de
uma banda completa
Sirva Lambrusco no lugar de
espumantes

7.

EVITE ITENS ALUGADOS

Alugar um buffet com
todos os itens de
mesa e decoração
disponíveis pode
parecer um pouco
mais caro. Mas na
ponta do lápis, alugar
toalhas, talheres,
louças, cobertura de
cadeiras, cortinas,
lounge, pode sair
muito, muito mais
caro. Então, escolha
um local dentro do
seu orçamento, e que
não precise alugar
itens extras!

8.

RESTRINJA A LISTA DE CONVIDADOS

Não existe milagre! Quanto maior a festa, mais você vai
gastar. Quanto menor a festa, mais chique ela pode ser.

CLIQUE

QUI

A

LISTA DE CONVIDADOS
aprenda a reduzir

FAÇA UMA LISTA INCLUINDO TODOS QUE
VOCÊS QUEREM CONVIDAR
EXLUA QUEM VOCÊ NÃO VIU NO ÚLTIMO ANO,
QUE MORE NA MESMA CIDADE
EXLUA AQUELES QUE VOCÊ NÃO CONHECE A
CASA OU NUNCA VISITOU

LIMITE AS OBRIGAÇÕES PROFISSIONAIS
AO MÁXIMO

9.

ENVOLVA MADRINHAS E PADRINHOS

Os padrinhos podem ajudar nas
programações das despedidas de
solteiros, fazer pesquisa de
preços das bebidas, ajudar na
confirmação dos convidados. As
madrinhas podem ajudar a fazer
as lembrancinhas e decorações,
além de ajudar nas pesquisas de
preços! Aproveitem para curtir ao
máximo esses momentos com
seus padrinhos! Será econômico
e inesquecível.

ESCOLHA PADRINHOS

QUE AJUDEM

10.

NÃO PERCA UMA PROMOÇÃO

quando encontrar itens
em excelentes preços,
compre. Depois adapte
seus projetos aos itens
comprados!

11.

FAÇA ENTRADAS OU DOCES CASEIROS

SIM, É POSSÍVEL COM AJUDA DAS MÃES,
PREPARAR ENTRADAS PARA COQUETEL
OU DOCINHOS E BOLO, A ECONOMIA É
GRANDE, E O GOSTO MELHOR AINDA!

12,

DIY - FAÇA VOCÊ MESMA
Se você gosta de colocar a mão na massa,
participar dos preparativos e crafts é a maior
diversão, além de ser econômico!
Veja exemplos de DIY (clique no título):

convites
lembrancinhas
kit toilet, noivado
centro de mesa
decoração
presentes padrinhos
diário da noiva

A Noivinha
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Como

kits

escolher

completos

daminhas

para imprimir

Monogramas

imprimir
placas

para fotos

Muito Obrigada pela Leitura!

