Vai adiar o seu casamento?
Guia Casar.com para não esquecer de
nenhum detalhe.
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Guia Casar.com by Múltipla Eventos
Este é um guia que preparamos para te ajudar a adiar
ou organizar o seu casamento sem esquecer
de nenhum detalhe.
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O Casar.com é uma startup de tecnologia que possui
um produto inovador e um time fora da curva. O seu
propósito é tornar a jornada do grande dia a melhor,
mais fácil e encantadora experiência para os casais.
Isso é possível por uma plataforma que ajuda os casais
durante o ano todo na comunicação com seus
convidados, lista de presentes, RSVP entre muitas
outras funcionalidades, em um site totalmente
customizável.
Além disso, a empresa realiza há 19 anos, um evento
que conecta os casais com os melhores fornecedores de
casamento do mercado.

Não tem site de casamento? Clique aqui, crie o seu grátis
agora mesmo e se comunique melhor com seus convidados.

A Múltipla Eventos é hoje a maior e mais bem
estruturada empresa de assessoria de São Paulo.

Há 20 anos no mercado, tem como missão tornar o
sonho de seus clientes eventos reais, com carinho,
proﬁssionalismo, soﬁsticação e muita dedicação.

Um time de oito assessores que através de um
atendimento personalizado, do início ao ﬁm, leva
segurança e tranquilidade para os casais onde quer
que eles queiram viver o seu grande dia!

1.ª etapa
Por onde começar?

A primeira etapa é para
casais que precisam adiar o
casamento.
Ela está dividida em 3 partes, com alguns passos a
serem seguidos em cada parte.

Parte 1:
comunicar os fornecedores
e convidados do adiamento
da data.
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Antes de tudo:
●

Se você ainda não tem uma nova data: faça um aviso
virtual sobre o adiamento.
Nesse post, damos dicas de como informar os convidados sobre o
adiamento.

●

Se já tem uma nova data: informe os convidados
enviando um novo save the date.
Nosso time de atendimento está disponível de seg-sex das 09 às 23h
pelo telefone (11) 4118-2929, chat do site e e-mail
Podemos criar um novo save the date sem custo. Basta entrar em
contato com nosso chat de atendimento no site que criamos para os
casais enviarem para os convidados
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1.º Passo - Falar com sua assessoria e informar todos os
fornecedores da alteração de data.
A assessoria é o primeiro fornecedor com quem você vai
alinhar sua data. Primeiro porque este proﬁssional é que vai te
auxiliar nesse processo. Segundo, porque caso não seja uma
assessoria que tenha várias equipes com disponibilidade de
fazer mais de um evento por dia, a nova data também pode ser
conﬂitante.

Depois, é necessário avisar todos os fornecedores, disparando
um e-mail ou comunicado para todos que estão envolvidos no
seu casamento. É importante fazer esse aviso, mesmo que
você ainda não tenha a data, pois todos os fornecedores estão
reorganizando os seus cronogramas.
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1.º Passo - Falar com sua assessoria e informar todos os
fornecedores da alteração de data.
Sugestão de comunicação para todos os fornecedores:
Em respeito às declarações e recomendações relacionadas à
pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde, é
nosso compromisso garantir a segurança e saúde de todos os
envolvidos em nosso grande dia.
Por isso, informamos que tomamos a difícil decisão de adiar o
nosso casamento. Tão breve tenhamos uma nova data,
comunicaremos.

Se você tem uma assessoria de eventos, ela irá te
auxiliar a fazer isso. Ela quem irá lhe instruir a falar
com todos os fornecedores sobre o seu adiamento e
seguir os passos abaixo.
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Parte 2:
reagendar a data com os
fornecedores principais.
Os passos a seguir devem acontecer num prazo
médio de 15 dias entre idas e vindas.
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2.º PASSO - Falar com seu espaço.
O espaço é o primeiro, pois é ele quem vai
puxar a régua de todos os fornecedores.
Quando falamos de espaço pode ser salão
ou igreja, ou ambos. E é importante
solicitar 2 opções de datas que o espaço
tem disponível para poder validar com
demais fornecedores.

3.º PASSO - Fotograﬁa
Depois do espaço, vamos para
fornecedores que geralmente só fazem
um evento por data ou são exclusivos,
como o fotógrafo e a atração.
O seu fotógrafo trabalha sozinho ou
possui equipe?
Veriﬁque com ele a disponibilidade
dentro das suas opções de data.

4.º PASSO - Atração
Simultaneamente você pode conversar
com sua atração, seja ela banda, DJ ou
artista.
É importante pensar na música da festa e
também na música da cerimônia.
Eles devem ser consultados logo no início,
pois geralmente possuem uma única
disponibilidade de agenda.
Principalmente se forem artistas ou
bandas que trabalhem sozinhos ou
tenham formação única, pois realmente
só realizam um evento por data.

5.º PASSO - Decoração, gastronomia e bar
Depois, é o momento de falar com o fornecedor de
decoração, gastronomia/buffet e bar.
São fornecedores que, geralmente, não fazem
apenas um evento por dia, porém, possuem
limitações. Como eles também fazem parte da
espinha dorsal do casamento, é importante
contatá-los nessa etapa.
Falando de gastronomia/buffet, caso o espaço não
tenha gastronomia própria, este é o momento de
contatá-la. Se já tiver, isso foi incluído no 2.º passo.

Parte 3:
realinhar com os demais
fornecedores.
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6.º PASSO - Doces, convites, amenidades.
Outros fornecedores como doces, convites, amenidades,
entre outros detalhes, podem ser negociados agora, depois
que o principal já foi visto.
Sobre os convites, que provavelmente já tinham sido
impressos e entregues, é importante pensar se irá fazer
outro físico ou apenas virtual.
Uma dica é usar o seu site de casamento
como seu convite online e centralizador
de toda a informação.

7.º PASSO - Lembrancinhas e
outros itens impressos.
Os fornecedores das lembrancinhas, chinelos,
lágrimas de alegria, entre outros detalhes que
são impressos, também precisam ser avisados.
Dependendo de quando seria o casamento,
pode ser que esses itens ainda não tivessem
sido impressos.
Então, quanto antes forem informados (no
caso no 1.º passo), mais chances de conseguir
segurar essa impressão para quando tiver a
data deﬁnida. Comunicá-los de imediato é
essencial.

Pontos de observação
●

Flexibilidade
É importante estar ciente que todos, sejam noivos ou
fornecedores, estão passando pela mesma situação. Então,
ﬂexibilidade é fundamental nesse momento.
Por exemplo, você decidiu mudar a sua data, e o espaço de
eventos deu 2 opções de sexta-feira, mas o seu casamento seria
de sábado. Aí, é uma questão particular de cada casal. Se para
você o ideal não é uma sexta-feira, então, talvez tenha que tomar
a decisão de adiar para um prazo ainda mais longo.
Se para você o mais importante é casar dentro desse ano, aí
entra a ﬂexibilidade, pois uma sexta-feira vai funcionar e um
domingo também.
Pense sempre: posso fazer isso? Isso vai funcionar para mim e
para minha realidade?

Pontos de observação
Casos que precisam ser observados um a um:
●
●
●
●
●
●

Se o casamento envolvia viagem
Destination wedding
Gravidez
Convidados de outra cidade, estado ou país
Casos de doença na família
Dentre outras questões particulares

Essas circunstâncias precisam ser analisados caso a caso,
pois, para esses não existe um único passo-a-passo para
ser seguido. É uma tratativa individual, que deve ser feita
usando ﬂexibilidade e bom senso, lembrando sempre que
tanto noivos quanto fornecedores estão passando pelo
mesmo momento delicado.

IMPORTANTE
●

Fornecedores sérios
Com essas observações, é essencial falarmos sobre a
importância de contratar empresas sérias, que tenham
credibilidade, e com bastante tempo de mercado, para que
você possa conﬁar e ﬁcar tranquilo com as alterações que
serão necessárias.

●

Financeiro
Este é um assunto polêmico e entendemos que cada situação
deve ser avaliada de acordo com a nova data acertada entre
contratante e contratado, dentro de suas individualidades.
Caso haja mudança de ano é compreensível um reajuste, que,
provavelmente, já estava estabelecido em contrato, pois as
tabelas 2020 e 2021 são de valores distintos.
O importante é que toda mudança acordada com o fornecedor
seja documentada e se transforme em um Aditivo Contratual.

2.ª etapa
Já tenho uma nova data,
o que devo fazer?

A segunda etapa é para
você que já possui uma
nova data para o
casamento.
Ela tem 3 passos, e dicas importantes.

1.º PASSO - Realinhar e documentar.
É muito importante documentar qualquer
alteração, com todos os fornecedores.
Não se pode deixar as formalizações para
ligações ou mensagens de WhatsApp. Para
isso, faça um aditivo contratual.

2.º PASSO - Continuar do ponto de onde
parou na organização do casamento.
Casamentos de março, que já tinham visto e resolvido tudo,
agora é o momento de pensar:
● Vou precisar reajustar algo?
● Vou agregar algo já que ele mudou de data?
● Precisarei pagar algum reajuste com a mudança de data?
● Lembrando que isso é muito no particular de cada caso.
Já casamentos que aconteceriam em abril ou maio, pense: em
que ponto eu estava? Aí, você precisa voltar para esse ponto.
Não é porque o seu casamento adiou para novembro, por
exemplo, que você vai deixar de olhar para os detalhes dele.
Senão os detalhes irão encavalar lá na frente.
E com isso vamos para o próximo passo:

3.º PASSO - O que dá para fazer e
adiantar na quarentena?
É importante realizar algumas tarefas desde já, para que não
acumulem perto da data. Preparamos uma lista de coisas
que você pode fazer neste período, de quarentena e em
casa:

●

Reuniões com fornecedores, para acertar detalhes ﬁnais ou
até mesmo reajustar as coisas. Você pode usar ferramentas
como Skype, Google Hangouts ou até mesmo chamadas de
vídeo do WhatsApp para realizar essas reuniões.

>>> O mercado de fornecedores de casamento está
preparado para continuar seus trabalhos de forma online.
Inclusive existem espaços de eventos que estão fazendo
tour virtual, para os casais que estão no início da jornada
dos preparativos.

3.º PASSO - O que dá para fazer e adiantar
na quarentena?
●
●

●
●

●

Reunião de repertório com a atração, seja para festa, ou para a
cerimônia, dá para adiantar, pois, o seu gosto musical você já sabe.
Seleção de referências de decoração, de vestido de cenas de fotos
desejadas, entre outros. Use o Pinterest para salvar suas
referências, e quando chegar na reunião com esse fornecedor,
você já terá suas preferências salvas para guiar o trabalho dele, e
isso já ajuda muito.
Completar sua lista de convidados de uma maneira mais
organizada já preparando-a para o RSVP..
Planilha ﬁnanceira - isso é algo que geralmente os casais se
empenham muito no começo, mas no decorrer e correria dos
preparativos, acabam deixando de lado. Aproveite esse momento
para organizar a planilha ﬁnanceira do seu casamento.
Degustação de docinhos - várias empresas estão entregando as
degustações na casa dos noivos, é claro, tomando todos os
cuidados necessários para tal.

3.º PASSO - O que dá para fazer e adiantar
na quarentena?
●

●

Reuniões ﬁnais com decorador - Escolha de
móveis ou itens da decoração podem ser feitas
online, assim como deﬁnição de lay out.
Cronograma com seu assessor para construírem
juntos sua planilha de programação de datas, assim
como cronograma do casamento.

* As reuniões ﬁnais ainda acontecerão próximo ao seu casamento.

DICA:
O segundo semestre será muito aquecido. Por isso,
antecipe reuniões que podem ser feitas online e
aproveite esse tempo.

O que eu não vou conseguir fazer
na quarentena?
A visita técnica
A VT é quando todos os fornecedores visitam o
local onde será o casamento para reforçar os
detalhes do grande dia.

A VT não é algo que dá para adiantar, é algo que
ocorre mais próximo do evento. Sua VT será o
realinhamento de tudo aquilo que você já fez
preparou e deﬁniu anteriormente. Mas ela já
aconteceria mesmo mais próximo ao evento.

O que é mais difícil fazer na quarentena?
É possível adiantar muitas coisas em casa, usando a internet.
Porém, algumas são dependentes do contato físico e pessoal,
e é importante saber:
●
●
●

Escolher o espaço.
Fazer degustação com fornecedor de gastronomia,
para experimentar e escolher o seu cardápio.
Experimentar a roupa, seja vestido ou terno.

Desses itens é possível antecipar toda a parte de pesquisa,
orçamentos e comparativos para já ﬁltrar e chegar ao
momento do agendamento com mais foco e assertividade.
Em breve, alguns fornecedores já deverão poder atender
individualmente, com hora agendada.

DICA - Evento Casar.com
Eventos, feiras e worskshops são grandes ferramentas de
auxílio para os casais. Neles, você pode otimizar o
planejamento e conversa com os fornecedores do seu
casamento.
Em sua 19.ª edição, o evento Casar.com reforça o propósito
de ajudar os casais nessa jornada tão importante que é a
preparação para o grande dia. Uma oportunidade de
otimizar o seu tempo, conhecendo mais de 80
fornecedores em um só lugar, e ainda curtir experiências
super agradáveis com a família.
O evento acontece de 08 a 11 de outubro de 2020, no
Shopping JK Iguatemi - São Paulo, e promete uma
programação mais que especial, com desﬁles, inspirações e
bate-papos com os melhores proﬁssionais do mercado.

Conte sempre com a gente.
Trabalhamos todos os dias
pelo seu grande dia.

