ESTRATÉGIAS PARA ORGANIZAR
UM CASAMENTO ECONÔMICO

4
BÔNUS

SURPRESA

Como fazer um casamento dos sonhos gastando pouco

SEJAM TODOS BEM-VINDOS
Olá, estamos todos felizes pela confiança depositada em nosso trabalho, fizemos um
trabalho com muito esforço e carinho para te ajudar a organizar um lindo casamento
economizando o máximo possível!
Leia cada tópico de nosso guia como se fosse uma conversa entre amigos, pois cada
palavra escrita aqui foi feita com muito capricho para tornar o seu dia mais fácil e seus
objetivos mais perto de serem alcançados.
O nosso maior desejo é lhe ajudar da melhor maneira possível e para isso selecionamos
todas as técnicas reunidas por uma equipe qualificada de profissionais que estudaram e
viveram na prática todos os momentos de uma organização de casamento!
Aproveite o seu guia da melhor forma possível e assim que você casar não se esqueça
de dar uma passadinha para dizer como foi esse dia tão especial, aliás, amigos são
para essas coisas! :)

O inteiro teor deste e-book está sujeito à proteção de direitos autorais.
Copyright © 2016 Casamento Já. Todos os direitos reservados.
O conteúdo deste e-book não pode ser copiado ou reproduzido em outras obras e o
seu conteúdo está restrito a uso pessoal.
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PLANEJAMENTO
NESTE CAPITULO VOCÊS TERÃO TODAS AS DICAS PARA SE PREPARAREM DE UMA FORMA TRANQUILA E
ECONÔMICA PARA O SEU TÃO SONHADO DIA.
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EQUILÍBRIO
O ponto inicial de suas ações é a sua mente! Ela tem que estar preparada, corrigida e
aberta para evoluir sempre!!
Antes de qualquer preparação para o casamento lembre-se de um detalhe muito
importante não apenas para este momento, mas para todas as áreas de sua vida...
você precisa sempre estar em equilíbrio!
É ele que lhe dará discernimento para enfrentar os momentos difíceis e tranquilidade
para curtir os momentos felizes e marcantes. Se você não estiver em equilíbrio com a
sua parte emocional não adiantará nada você buscar uma ajuda externa, pois não
conseguirá planejar o seu casamento da forma correta e economizar tempo e dinheiro
além de realizar uma linda festa!
Durante o processo de organização de seu casamento muitas situações serão difíceis
de serem resolvidas, muitas coisas poderão dar certo, porém muitas outras poderão
sair de seu controle e só com uma boa cabeça fará com que você tenha calma para
contornar todas as dificuldades e realizar um belo evento.
Não estamos aqui para ensinar a você como ter equilíbrio como se fossemos profissionais
da psicologia, mas sim passar as nossas experiências na área para que você pegue
“atalhos” para um casamento de sucesso e o primeiro passo para se chegar a esse
atalho é o conhecimento de si mesmo, estando bem por dentro tudo flui com mais
tranquilidade por fora.
A única dica que daremos de início é para que você não se esqueça de que este
momento é para ficar marcado em toda a sua história, portanto não leve tudo a sério,
trabalhe, estude, batalhe e faça de tudo para que o seu casamento seja perfeito, porém
não se esqueça de sempre tirar um momento durante a semana para o seu lazer, seja
um passeio no parque ou no shopping, uma leitura, um esporte ou qualquer outra coisa
que te desligue do mundo e lhe traga paz.
Não tenha dúvidas que estes pequenos momentos serão fundamentais para você “recarregar”
as baterias e chegar ao final de toda a sua preparação para o casamento 100% motivada!
Após esta breve introdução que tal colocarmos a mão na massa heim?!?
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PLANEJANDO O GRANDE DIA
O primeiro passo para você organizar
um casamento da forma correta e
começar sem pular nenhuma etapa, ou
seja, assim que vocês decidirem de que
a hora de casar chegou é fundamental
que ambos sentem e comecem a traçar
os primeiros planejamentos.
Para facilitar todo o planejamento é bom
você se organizar desde o começo,
portanto tenha em mente que você
começará a usar algumas ferramentas a
partir de agora que te acompanharão
até o mês de seu casamento.
Você fará muitos orçamentos, listas, observações e pesquisas, portanto ter tudo separado
em um único lugar será fundamental.
Pensando nisto estamos disponibilizando junto com este guia uma planilha geral para
a organização de seu casamento, nela você poderá anotar todos os detalhes conforme
for aparecendo cada item na preparação.
Nesta planilha você terá itens como: pesquisas de preços dos fornecedores, tarefas
agendadas, pagamentos, lista de convidados, check-lists, entre outros...
Aconselhamos que além desta planilha você crie uma pasta especial em seu computador
só para o seu casamento, organize tudo detalhe por detalhe, pesquisa de imagens,
modelos de vestidos, decorações e tudo mais, para cada assunto faça uma pasta nova
devidamente nomeada e depois de 3 ou 4 meses de preparação tenha certeza que
essa organização te fará ganhar muito mais tempo e agilidade.
Outra dica simples, porém que ajuda muito a organização dos noivos é separar um
caderno exclusivo só para anotar detalhes sobre o casamento, pois muitas vezes na
hora de se discutir algum tema um papel e uma caneta facilita a organização de todas
as ideias que forem surgindo na conversa.
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ESCOLHENDO A DATA
Após separar todas as ferramentas para auxiliar no planejamento o próximo passo é a
escolha do grande dia, muitos casais ficam confusos nesta parte e acabam esquecendose de discutir todos os detalhes para não errarem na data escolhida.
Para você organizar tudo sem ter futuras dores de cabeça e conseguir planejar todos os
detalhes de uma forma econômica e consistente o ideal é você começar a organizar o
seu casamento com uma média de 1 ano e meio de antecedência.
A princípio pegue papel e caneta e comece a separar cada mês do ano para facilitar
a escolha da data que o casamento irá acontecer.
Após separar cada mês comece a listar o que cada um representa de positivo ou
negativo, segue abaixo um exemplo:
Março: Período de muitas chuvas vespertinas e pretendo casar em um sítio, não é um
mês de boas lembranças para a família, etc.
Julho: Padrinho “x” não poderá comparecer, pois fará uma cirurgia, mês de inverno, etc.
Dezembro: Festas de final de ano, férias coletivas, gastos com presentes, etc.
A intenção é colocar no papel tudo que poderia atrapalhar o bom andamento do seu
evento e todas as suas vontades como noivos e ir eliminando os meses para chegar a
uma data ideal.
Criamos abaixo uma tabela completa com os prós e contras de cada mês do ano, confira!
JANEIRO: Este mês é o menos procurado para festas de casamento, então é mais fácil
de achar buffets e igrejas com datas disponíveis. Porém, o calor excessivo que domina
esta época do ano pode atrapalhar alguns detalhes de sua festa. Prefira cerimônias
noturnas e se possível em locais cobertos, pois este é um período onde ocorrem chuvas
quase que diariamente.

FEVEREIRO: Este é o mês das angélicas, flor com aroma que atrai muito as noivas.
Esta é a época das flores tropicais. Este ainda é um mês quente e a probabilidade de
acontecerem chuvas no decorrer de seu casamento ainda é grande.
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MARÇO: Noivas que sonham com a decoração linda (e mais cara) de orquídeas, essa
é a época. Neste mês o calor começa a dar uma trégua e as cerimônias tendem a ser
mais tranquilas em matéria de conforto.
ABRIL: Neste mês podemos dizer que as chuvas começam a ficar constantes em todo o
Brasil, porém é um mês onde o clima fica mais equilibrado com a aproximação dos
meses frios. As datas para reserva de salões de festas e igrejas começam a ficarem mais
disputadas, portanto se a ideia é casar em Abril o planejamento da reserva precisa ser
feito com muito mais antecedência.
MAIO: Este mês até hoje é considerado “O mês das Noivas” e por causa desta fama
a reserva para o casamento chega a bater até um ano de antecedência, de fato este
é o mês mais desejado e também o mais caro para a organização de seu casamento.
Se a intenção é economizar fuja deste mês.
JUNHO: Com a aproximação do frio este mês pede cerimônias em locais protegidos do
clima. É o mês da linda tulipa. Nos buffets é normal os convidados serem servidos com
comidas mais pesadas e saborosas. disputadas, portanto se a ideia é casar em Abril o
planejamento da reserva precisa ser feito com muito mais antecedência.
JULHO: Por ser o mês mais frio do ano os convidados tendem a ir a seu casamento
muito mais elegante. É o mês de férias escolares. Muitas famílias viajam nessa época.
É preciso convidar com antecedência seus convidados e a lua de mel não sairá tão
barata em qualquer destino.
AGOSTO: É um mês com poucos casamentos. E sabe por quê? Superstição. Acredita?
Dizem que quem se casa em agosto tem azar na relação. Na prática, sabe o que
isso quer dizer? É hora de pechinchar. Algumas flores estão muito bonitas nessa época
(Copo de Leite e Íris, por exemplo).
SETEMBRO: Éste é o mês que começa a primavera, se a sua intenção é casar ao ar
livre, aproveite, pois ele é excelente para você realizar os melhores eventos em contato
com a natureza.
OUTUBRO: Com o clima mais quente e flores ainda mais lindas, indica praia e
campo como excelentes opções. Este é um dos meses ao lado de dezembro que mais
ocorrem casamentos.
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NOVEMBRO: Para a noiva que sonha com uma cerimônia com ares provençais, esse
é o mês das lavandas. Neste mês começam novamente as altas temperaturas e as
chuvas voltam com força total. Este é um mês recomendado para quem não pretende
casar ao ar livre.
DEZEMBRO: O décimo terceiro salário ajuda muito as finanças do casamento. O clima
de festa está no ar e as pessoas estão mais felizes e animadas.
É um mês bastante concorrido. As datas se esgotam rápido nas duas primeiras quinzenas
do mês. O fator lua de mel também passa a contar demais, pois os preços das reservas
tendem a subir em temporadas de férias.
OBS: É importante salientar que estamos apenas apresentando a você alternativas
conforme uma tendência já existente, obviamente que o fator principal para a escolha
de uma data é a vontade do casal, porém estas informações podem evitar muitas dores
de cabeça assim como aliviar o orçamento no saldo final de todo o casamento.

ECONOMIA!
Todos conhecem o mês de preferência das noivas
tradicionais, MAIO, porém este é o mês de maior procura
e geralmente as igrejas e salões de festa pedem uma
reserva antecipada de 50% do valor para reservar a data
além de possuir uma lista de espera de mais de 12 meses.

$

Se você está buscando economizar na hora de escolher a data de seu casamento
o ideal seria fugir do tradicional mês de Maio.
Já o mês de março é conhecido pela sua decoração de casamento com
orquídeas, fato este que encarece o seu orçamento pelo preço destas flores.
Com relação a Lua de Mel os meses de férias como Julho, Dezembro e Janeiro
possuem uma necessidade de reserva muito mais antecipada e esta competição
pode inflacionar o valor de viagens e hotéis.
Agosto por puro motivo de superstição brasileira é um dos períodos de menos
procura para casamentos, portanto a chance de você conseguir uma pechincha
é bem maior.
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GOSTOU DAS PRIMEIRAS DICAS DO NOSSO LIVRO DIGITAL?
Então venha fazer parte do Universidade das Noivas, onde você terá TUDO o que
precisa para fazer um casamento econômico, tranquilo e inesquecível!

Aulas didáticas com tutoriais, dicas e
ferramentas pra você usar na prática em
seu casamento!

Acesso ao conteúdo completo do Ebook
“Estratégias para organizar um casamento
econômico”!

Tutoriais DYI para você fazer as suas
prórias lembrancinahs e economizar
dinheiro na sua preparação!

Tenha acesso a todo o conteúdo 24 horas
por dia, 7 dias por semana, você decide
onde quando assistir!

CLIQUE AQUI
OU ACESSE
casamentoja.com.br/universidade-das-noivas
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