Olá! Que bom que você está aqui!
Durante décadas muitas culturas mantiveram
o costume de tratar festa de casamento como algo
grandioso ( não que ele não seja no seu real sentido ),
mas o tamanho das celebrações era algo quase que
imposto. Muitos convidados e muito investimento, tornando-se um sonho
impossível pra muitas pessoas.
O conceito de festa de casamento ser de um
porte grande perdura até os dias de hoje, mas esse
cenário está começando a mudar. Muito além de
aspectos econômicos, a ideia de
celebrações intimistas tem tomado seu espaço na
sociedade.
Nós da Amor nas pequenas coisas acreditamos que a
celebração não tem tamanho e ela deve ser um
sonho possível para qualquer pessoa, oferecemos um
serviço prático sem perder a personalidade. Somos
formados por um time de fornecedores de todos os
nichos dispostos à tornar o seu grande dia inesquecível!
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Para nós, todo evento independente de seu
tamanho é lindo e importante.

Elopement

Micro casamento

Mais do que
palavras
Muito além de ser somente uma burocracia,
comemorar a assinatura do documento que comprova civicamente a união de vocês pode também
se tornar um evento lindo.

Pouco divulgado na nossa cultura mas
já muito querido em outros países como da américa
do norte e da Europa, o Elopement wedding é um
conceito de casamento à dois.
A palavra inglesa Elope significa fugir de
algum lugar e não retornar e surgiu inicialmente em
1300 quando simbolizava o ato de uma mulher
abandonar seu marido para fugir com outro.
Mas em 1800 passou a simbolizar o ato de um casal
fugir para se casar.
Nos dias dia de hoje os Elopement weddings são
optados por casais que optam por casar de maneira
repentina, secreta, sem a presença de conhecidos
ou até mesmo por pessoas que percebem que sua
lista de convidados seria extensa demais e, para não
causar um desconforto de deixar alguns de fora,
optam por se casarem sozinhos.

Há pouca diferença do conceito do elopement,
mas o principal ponto nesse estilo de casamentos é
a curta lista de convidados. É uma excelente escolha
também para quem pretende ter uma mini recepção,
quando se tem mais fornecedores de casamento
como buffet, música e muito mais!

Excelente opção para aqueles que gostariam
de fazer algo simples e intimista, sem muitas
exibições, como almoço em restaurantes, em locais
de evento ou até mesmo em casa para um número
seleto de pessoas. Uma dica para esse tipo de celebração é: convide as pessoas que vão caber dentro
do cartório no momento da celebração.

Temos no nosso time de parceiros, todos os tipos de nichos
de fornecedores dispostos e atualizados com essa nova
modalidade de celebrar o amor, como: espaços, organização, decoração, buffet, foto, filmagem, doces, música,
celebrantes, vestidos, trajes, dia da noiva e dia do noivo.
“largo tudo, se a gente se casar domingo, na praia,
no sol, no mar, ou num navio à navegar...”

Temos locais para todos
os
gostos:
restaurantes,
espaços campestres como
fazendas, salões de festas no
litoral, lugares públicos como
praias e cachoeiras.
Após o envio do nosso
formulário respondido,
encaixaremos a melhor opção
para vocês.
obs: nos informe caso a
opção de local seja particular.

A decoração tem o poder de
transformar qualquer ambiente e demonstra que os
noivos se preocuparam em
ilustrar de forma romântica o
seu grande dia!
Nossas opções deste
serviço são:
* decor de altar + buquê +
flor de lapela;
* decor de altar + buquê +
flor de lapela + mesa bolo e
champagne;
* decor de altar + buquê +
flor de lapela + mesa bolo e
champagne + mesa
recepção convidados.
Todos os orçamentos
decorativos serão feitos de
acordo com o que vocês
pedirem no nosso formulário. Por isso é importante detalhar com atenção,
para que possamos
personalizar!

Humm que delícia!

“Olha o passarinho!”

Comer e beber sempre foi a
escolha de atividade quando
queremos festejar ou comemorar algo. Temos opções deliciosas e práticas para
serviços de buffet, como
cardápios
de
brunchs,
almoços, jantares e petit
menus.
Caso haja interesse de vocês
em uma recepção com
comida e bebida, nos informe
no nosso formulário.

Ela tem o poder de eternizar momentos, estamos falando da
fotografia! Temos opções desse serviço nos seguintes formatos:
* cobertura simples 2h + fotos digitais;
* cobertura intermediária 3h + fotos digitais;
* cobertura extendida 5h + fotos digitais.
*making off dos noivos e albuns impressos opcionais em todas as opções

Replay na emoção
A fotografia congela o momento e o vídeo te leva à
reviver o momento! Temos
também essa opção de
serviço, nos informe em
nosso formulário se vocês
possuem interesse!

Além do buffet, também
oferecemos o serviço de
confeitaria.
Temos diversas opções em
bolos
(comestíveis
e
cenográficos) e doces!
Nos informe no nosso formulário sobre o desejo de
vocês em adquirir esse
doce serviço!

Informal mas organizado!
Além da assessoria de
organizar um orçamento
prático e com o melhor custo/benefício para cada casal,
nós também oferecemos o
serviço de cerimonial do dia,
ou seja, a organização do seu
pequeno e lindo evento para
sair tudo perfeito!

Trilha sonora do amor

Que casal não tem a trilha sonora que marcou sua
história não é mesmo? Temos opções tanto de música
ao vivo quanto música mecânica.

Outros
Temos fornecedores que não encaixamos em
nossos combos por consideramos algo que vai em
um nível mais pessoal, mas indicamos também de
acordo com o formulário e conforme conhecermos
melhor os casais pessoalmente, entre esses
serviços estão:
- Vestidos de noiva.
- Trajes de noivo.
- salões para dia da noiva.
- salões para o dia do noivo.

Você pode contratar um fornecedor de cada à parte ou contratar um combo!
Mais fornecedores com melhor custo/benefício: o mesmo conceito de um combo de fast food, se você quiser
somente um lanche é um valor X, se vc quiser um lanche + uma bebida+ uma batata frita o
custo benefício é maior!
Aqui citamos alguns exemplos de combos, os valores passamos à parte que vão de acordo com
as suas respostas de personalização do formulário.

Combos

Piccolo amore: o casal, 1 celebrante (pode ser um
profissional ou uma pessoa conhecida do casal) e
até 10 convidados.

Casamento de bolso: somente o casal e 1 celebrante (pode ser um profissional ou uma pessoa conhecida do casal).
Casamento de bolso 1 = local, decoração de altar, música
para cerimônia, cobertura de foto, buquê para noiva, flor de
lapela para o noivo e auxilío de cerimonial do dia.
Casamento de bolso 2 = local, decoração de altar, mini mesa
de bolo (comestível) e champagne, música para cerimônia,
cobertura de foto e vídeo, buquê para noiva, flor de lapela
para o noivo e auxilío de cerimonial do dia.
Obs: esse tipo de evento
também pode ser realizado em residências, locais
públicos
(ex
praia,
cachoeiras) ou locais particulares. Caso vocês
tenham esse desejo,
encaminhe essa informação
no
formulário
enviado.

Piccolo amore 1 = local, decoração de altar, música para cerimônia, cobertura de foto, buquê para noiva, flor de lapela
para o noivo e auxilío de cerimonial do dia.
Piccolo amore 2 = local, decoração de altar, mini mesa de
bolo (comestível) e champagne, música para cerimônia,
cobertura de foto e vídeo, buquê para noiva, flor de lapela
para o noivo, cadeiras para convidados e auxilío de cerimonial do dia.
Piccolo amore 3 = local, decoração de altar, mini mesa de
bolo (cenográfico) e champagne, 50 docinhos, música para
cerimônia, cobertura de foto e vídeo, buquê para noiva, flor de
lapela para o noivo, cadeiras para convidados, serviço de
buffet, mesa decorada para noivos e convidados e auxilío de
de cerimonial do dia.

Combos

Passione: Quantidade de pessoas: o casal, 1 celebrante (pode ser um profissional ou uma pessoa conhecida do casal) e até 28 convidados.

Passione 1 = local, decoração de altar, mini mesa de bolo
(comestível) e champagne, cadeira para convidados, música
para cerimônia, cobertura de foto, buquê para noiva, flor de
lapela para o noivo e auxilío de cerimonial do dia.
Passione 2 = local, decoração de altar, mini mesa de bolo (cenográfico) e champagne, 50 docinhos, música para cerimônia, cobertura de foto e vídeo, buquê para noiva, flor de
lapela para o noivo, cadeiras para convidados, serviço de
buffet, mesa decorada para noivos e convidados e auxilío de
cerimonial do dia.

Obs: esse tipo de evento
também pode ser realizado em
residências ou outros locais
particulares.
Caso
vocês
tenham esse desejo, encaminhe essa informação no formulário enviado.

Combo bônus

Vai casar no cívil e quer uma recepção gostosa em
casa ou em local particular? Esse combo é pra
você! Para até 30 pessoas
Inclui = decoração mesa de bolo (cenográfico) e champagne, 150 docinhos, música ambiente, cobertura de foto,
buquê para noiva, mesas e cadeiras para convidados
decorada, serviço de buffet e auxilío de cerimonial do dia.

