


Tenha uma cerimônia exclusiva, comovente e única criada a partir da história de cada casal.

Oi, eu sou a Natasha e estou muito feliz que você tenha chegado até aqui,  porque  isso pode significar 

que temos alguma coisa bem bonita em comum! 

Sou apaixonada por esse universo que transborda de amor e sensibilidade , onde em diversas ocasiões 

escrevi os votos dos noivos diferenciando-me pela criatividade e bom humor.

A partir daí , encontrei na celebração de cerimônias uma nova forma de estar mais perto desse universo e 

com a linda missão de unir os casais e emocionar os corações. 

Atuo há mais de 6 anos como assessora, cerimonialista e mestre de cerimônias.

Sou vinculada a uma instituição religiosa cristã, porém minha função é celebrar rito. Não celebro a religião,

sou um instrumento para que celebrem de forma personalizada o amor de vocês, de acordo com as leis do

país desta forma estou habilitada para celebrar com efeito civil.

Sou mãe, esposa e amiga em tempo integral.













Um casamento para ser emocionante  precisa ter uma cerimônia 

aarrebatadora.!

No meu mundo todas as religiões, crenças e credos são bem vindos e  

a linguagem que uso é a do AMOR. Todas as formas de amor são bem 

vindas.

O roteiro é autoral e o ponto de partida são os noivos, suas histórias, 

o que vivem e em que acreditam.

Conversaremos também com amigos e familiares para que contem 

algumas histórias lindas sobre o casal.

Realizo cerimônias já conhecidas como a das águas, areias, da 

reconciliação, dos balões, flores, taças , celta, espadas, ou crio um 

cerimônia personalizada que envolva elementos da história do casal. 

As celebrações duram, em média, 35 minutos.

São emocionantes, porque são pessoais e verdadeiras.

E são divertidas e bem humoradas, pelo mesmo motivo.

Conversaremos via reuniões presenciais ou suporte via internet. 
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Informações:

Forma de ação:

• Entrevistas  e reuniões para que o casal e a celebrante possam se conhecer ( podendo ser por videoconferência)

• Aplicação do questionário individual e criação do roteiro 

• Criação do discurso exclusivo com a história e o relacionamento dos noivos

• Segurança ao contratar uma profissional certificada e experiente

•Assessoria com a documentação para efeito civil

• Estar no local da cerimônia pelo menos 1 hora antes do horario do convite para ajuste de roteiro e som e permanecer 

até após os cumprimentos finais. 

E-mail: celebrantenatashacohn@gmail.com 

Instagram: celebrantenatashacohn

Site: www.natashacohneventos.com 

Uma história de amor única merece uma cerimônia diferente de todas as outras.

http://www.natashacohneventos.com/

