
15 Anos



Quem Somos

Somos muito mais que uma empresa de assessoria e 
cerimonial !

Queremos que vocês tenham a melhor experiência
no seu evento .

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 transborda
de amor e sensibilidade.



Serviço de Checklist e site da debutante

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 15 
anos 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 o roteiro para aprovação 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.



Dia do Evento

♡ Recepção dos convidados e direcionamento ás mesas 
usando a lista de presença fornecida;

♡Recebimento e identificação dos presentes entregues 

na recepção , sendo recolhidos e colocados no porta 

malas do carro da família;

♡Auxílio à aniversariante na troca de vestidos;

♡Auxilio na seção de fotos, foto lembrança ;

♡Coordenação e Execução do roteiro do cerimonial com 

controle de horário e uso do roteiro aprovado pela família 

–entrada da aniversariante, valsa, entrega do anel,

homenagens, abertura da pista de dança, etc;

♡Entrega de brindes, adereços de pista, lembranças e 

bem vividos





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

SERVIÇOS OPCIONAIS ( não inclusos nesta proposta)

Kits completos para os toaletes

Massagem para os pés para as mulheres..

Confirmação de presença ativa – ligação para todos os convidados.

Acompanhante da 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



"Talvez não existam palavras suficientes e significativas

que me permitam agradecer a vocês com justiça, com o

devido merecimento. Mas é tudo que posso fazer, usar

palavras para agradecer.

A ajuda e apoio, de cada um foram muito importantes

para mim,e nunca vou esquecer tudo que vocês fizeram.

Muito obrigado! Com todo o carinho e de coração eu

agradeço, e para sempre minha gratidão será eterna.

Estava tudo LINDOOOOOO!VOCÊS SÃO 1000!!!!"

Vitória e Família

" Natasha ,nada nessa vida é por acaso. Muito obrigada
por tudo. Você é extremamente competente, amiga,
carinhosa e muito atenciosa. Serei eternamente grata por
você fazer parte dessa história linda, sonhada e
conquistada com muito trabalho e dedicação."

Thábata e Família

" Ahhhhh, só sinto saudades desse dia maravilhoso e você e
sua equipe sempre a me servir da melhor forma, obrigado por
fazer minha festa melhor, a melhor noite de todas!!! ♥️♥️
Foi tudo perfeito.
Você é a melhor cerimonialista do mundooooo!!!

Pâmela e Família



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 a sua tranquilidade?

www.natashacohneventos.com


