Quer continuar organizando seu casamento
durante a quarentena?
Guia Casar.com para te ajudar nesse momento
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Guia Casar.com by Múltipla Eventos
Este é um guia que preparamos para te ajudar a
continuar organizando o seu casamento durante a
quarentena.
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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 vários assessores que através de um
atendimento personalizado, do início ao ﬁm, leva
segurança e tranquilidade para os casais, onde quer
que desejem viver seu grande dia!

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.

O que dá para fazer na quarentena?
●

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.
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O que dá para fazer 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, 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.
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O que dá para fazer na quarentena?
●

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.
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O que dá para fazer na quarentena?
●

●

Reuniões ﬁnais com decorador - Escolha de
móveis ou itens da decoração podem ser feitas
online.
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.
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O que eu não vou conseguir fazer
na quarentena?
A visita técnica
A VT é quando todos os fornecedores e o casal
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.
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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.
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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.
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Conte sempre com a gente.
Trabalhamos todos os dias
pelo seu grande dia.

