
WEDDINGS
ASSESSORIA PARCIAL



Quem Somos

Somos muito mais que uma empresa
de assessoria e cerimonial !
Queremos que vocês tenham a
melhor experiência no seu casamento.

Amamos o que fazemos e por isso
nosso trabalho é feito com
comprometimento, responsabilidade, ética e
excelência.

Estamos no mercado desde 2014 com mais de
300 eventos realizados com excelencia,
oferecendo um atendimento diferenciado e um
sistema exclusivo para melhor atender nossos
clientes.

Somos apaixonada por esse universo que tra

nsborda de amor e sensibilidade.



Serviço de Checklist e site dos Noivos

Clientes Natasha Cohn Eventos contam com um sistema 100% online exclusivo.
Tarefas planejadas controlando todas as contratações de cada etapa que antecede o evento
Planilha financeira com custos totais do evento, parcelas, custo médio por fornecedor, toda

programação financeira
Lembretes por e-mail dos pagamentos, atividades e reuniões. Lista de convidados segmentada,

incluindo gráficos estatísticos mediante as confirmações, público, grupos de convidados,
possibilitando interação com os convidados através do whatsapp.

Relatórios completos do evento

Site dos noivos: diversos layouts, galeria de fotos, trajetória do casal, música, lista de
presentes, confirmaçãode presença, endereço e mapas e muito mais.



Realizando
o Casamento dos 
seus Sonhos



Pré Evento

♡ Identificação do perfil e estilo do evento.

♡ Indicação de fornecedores qualificados de acordo com o 

perfil do cliente.

♡ Elaboração do roteiro da festa com todos os 

protocolos desejados.

♡Confirmação de presença pelo site da 

natashacohneventos, sistema e whatsapp.

♡ Enviamos os protocolos para os padrinhos na semana 

do evento,

♡Reunião de produção realizada 15 dias antes.

♡ Agendamento de toda logística de montagem para o 

dia do evento.

♡ Site personalizado aos clientes.



CERIMONIAL RELIGIOSO

♡ Coordenação, orientação e organização do cortejo de 
acordo com os protocolos orientando pais, padrinhos, damas e 

pajens com relação às entradas na cerimônia e também ao 
posicionamento no altar;

♡Coordenar junto aos músicos da cerimônia o sincronismo 
com o roteiro;

♡ Recepção dos padrinhos, pais, noivos, damas e pajens no local 
do evento para orientações finais.

♡ Colocação de flores na lapela nos homens envolvidos no 
cortejo da cerimônia

♡ Preparamos e orientamos a entrada da noiva (retoque de 
maquiagem, ajuda com o buquê e com o vestido);

♡ Organização do efeito especial da saída dos noivos (chuva de 
arroz, bolinhas de sabão, chuva de corações, chuva de prata, 

chuva de pétalas,chuva de papel picado)



RECEPÇÃO

♡ Recepção dos convidados

♡Verificamos e supervisionamos a qualidade dos serviços prestados 

por todos os profissionais;

♡ Encaminhamos os Noivos para seção de fotos;

♡ Coordenamos a dança dos noivos, corte do bolo, brinde com pais e 

padrinhos, abertura da pista de dança, momento gravata

♡ Entrega de brindes e lembranças como: balões metalizados, sandálias, 

bem-casados,

♡ Entrega de caixa de doces, bem-casados e chocolates para os noivos;

♡ Solução de eventuais problemas, imprevistos ou incidentes;

♡ Inventário e organização dos itens dos noivos no carro



PARA QUE TUDO OCORRA DE UMA FORMA MUITO ESPECIAL, TEMOS ALGUNS

SERVIÇOS OPCIONAIS ( não inclusos nesta proposta)

Celebrante profissional de casamento

Kits completos para os toaletes

Massagem para os pés para as mulheres..

Adereços para a cerimônia (almofadas, cestinha, placas, porta aliança, terços...).

Confirmação de presença ativa – ligação para todos os convidados.

Acompanhante da noiva ou aniversariante no salão de beleza.

Limpeza e segurança

Same day edite (um vídeo de 2 minutos da festa completa, disponibilizado no dia do evento).

Recreadora

Mesa mapeada para todos os convidados



Avaliações



Naaaaat! Sei que te agradeci pessoalmente mas queria agradecer
de novo! Por tudo o que você fez por mim e pelo Rafa desde a
nossa primeira reunião! A sua paz, seu jeito me cativaram desde
o início. E com certeza foi muito mais fácil sabendo que poderia
contar com você no meu grande dia! Foi perfeito, sem defeitos!
Pra muuuuitos o melhor casamento já visto hehehe pra mim
não tenho dúvidas! Obrigada por ter nos ajudado nessa
aventura! Conte comigo pro que precisar!

Stefany e Rafael

E agradecer por ter sido uma grande pessoas e um das peças
fundamentais no nosso grande dia.

Agradecer sua equipe maravilhosa que nos tratava com muito
carinho e ainda nos fizeram uma linda surpresa e não mediram
esforços para que o meu grande dia fosse além dos meus
sonhos.

Patricia e Thaian

Não sabemos o que dizer. Natasha é a melhor pessoa e
profissional. Desde o planejamento ´pedimos a Deus que nos
enviasse a pessoa certa, e ele enviou você.

Nossa eterna fada madrinha.Amamos você

Alaine e Ivan



Informações Importantes:

Ficamos até o final da festa

A quantidade de cerimonialistas depende do número de pessoas confirmadas e quantidade 

de protocolos.

Fazemos a adição desse item após a definição do cronograma.

Trabalhamos todas uniformizadas, com rádios comunicadores, sempre prezando pela 

agilidade, eficiência e sutileza na organização

Quanto vale o sua tranquilidade?

www.natashacohneventos.com


