
 



 

Rua Sete de Setembro nº103, Centro - Campos Gerais - MG 

(35) 3853-2241 / (35) 98876-9462 

www.prasonharcerimonial.com 

   

Quem Somos? 

 

Somos uma empresa de produção, assessoria e cerimonial de eventos 

sociais como casamentos, 15 anos, bodas, formaturas e eventos 

corporativos. Trabalhamos na elaboração e execução de cada detalhe do 

seu evento, nossa equipe conta com profissionais treinados e capacitados 

para tornarem seu momento inesquecível. 

Seu sonho e seu evento são únicos, e merecem ser tratados como tal.  

Por isso durante sua festa, tudo fica sob nossa responsabilidade, para que 

você se sinta seguro e sua única preocupação seja se divertir com seus 

convidados. Nossa meta é a perfeição. Você sonha, a gente realiza! 

 

 

Serviços prestados: 

 

Abaixo trazemos a relação de todos os serviços oferecidos por nós da 

 Pra Sonhar Cerimonial e Eventos. Sugerimos que analise os serviços que 

mais lhe interesse  e que melhor atendam as suas necessidades.   

Dessa forma poderemos elaborar um cronograma personalizado e 

exclusivo de acordo com sua escolha e com os recursos disponíveis para 

seu evento. 

 
 

1. Cerimonial 

Este serviço é indicado para casais que desejam cuidar de todos os detalhes 
que envolvem o período do cerimonial, mas que desejam ter alguém para 
organizar o cortejo e cuidar dos demais detalhes que envolvam o momento da 
cerimônia.  Preparamos o cronograma do evento, onde constarão as ordens de 
entradas dos padrinhos, madrinhas, pais, daminhas, pajens e outros. Além 
disso, entramos em contato com todos os fornecedores que participarão da 
cerimônia para que tudo saia como planejado. O serviço tem início 30 dias 
antes da cerimônia, onde realizaremos uma reunião de alinhamento e 
planejamento para que esteja tudo perfeito no dia do seu casamento. 
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2. Assessoria Final 
 

A Assessoria final é um serviço que tem início 3 (três) meses antes do 
casamento. 
É indicado para casais que já realizaram a escolha e contratação dos 
fornecedores, mas que não abrem mão de curtir com tranquilidade o tão 
esperado dia.  
Neste serviço realizaremos o cerimonial e a recepção do casamento.  
Durante estes 3 meses, realizaremos o check-list com o casal, entramos em 
contato com os fornecedores, fazemos o cronograma da cerimônia e da 
recepção e acertamos todos os detalhes com o casal.  

No dia do casamento cuidamos de todos os detalhes envolvendo 
montagem, passagem de som, orientação de padrinhos, controle do 
cronograma da festa, e etc... 
 
 

3. Assessoria Completa 
 
A assessoria completa é indicada para casais que não possuem muito tempo 
para cuidar de todos os detalhes que envolvam o casamento ou desejam a 
comodidade de ter alguém para lhe direcionar quanto às escolhas de 
fornecedores e tomadas de decisões. Acompanhamos os noivos desde o 
início do planejamento, cuidando de todos os detalhes da organização e 
realização do seu evento, cabendo assim aos noivos apenas curtir com 
tranquilidade esse momento. A prestação deste serviço tem início imediato 
após a contratação. 
 

• Reunião inicial para conhecer os noivos e elaboração de Briefing 
para personalização do evento. 

• Captação e preparação de orçamentos de fornecedores de acordo 
com perfil dos noivos e do evento; 

• Elaboração de check-list e cronogramas das atividades.   
• Direcionar e acompanhar quanto à escolha e reserva do local da 

cerimônia e recepção.   
• Assessorar o casamento civil.  
• Orientar na escolha do estilo do casamento.  
• Orientar a respeito dos trajes do casamento.  
• Planejamento da Cerimônia religiosa.  
• Planejamento e organização da recepção.  
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• Escolha, negociação, coordenação e elaboração de contratos de 
serviços prestados pelos fornecedores.  

• Acompanhar as reuniões entre noivos e fornecedores.  
• Acompanhar e executar o cerimonial, ensaios, itinerários e listas da 

Igreja.  
• Planejamento e reserva de noite de Núpcias (quando houver). 
• Cerimonial e receptivo no dia do evento.  
• Reuniões prévias com os responsáveis para direcionamento e 
organização do evento 
• Ensaios prévios da programação caso seja de interesse dos noivos. 
 
Durante o Dia do Casamento 

 
• Acompanhar e orientar montagem do evento, Buffet, decoração e pista 
de dança. 
• Montagem da mesa de doces, lembranças e disposição do salão de 
festas. 
• Providenciar reserva de mesas de acordo com solicitação dos 
contratantes. 

 
Durante a Cerimônia  

 
• Recepção e acolhida dos convidados. 
• Recepção dos padrinhos  
• Organização da entrada dos pais e padrinhos. 
• Organização da entrada da noiva  
• Organizar entrada de pajens e afins 
• Organizar saídas dos noivos 
• Organização de cumprimentos 
• Organização de fotografias  

 
Durante a Festa 

 

• Acomodar os convidados 
• Abrir serviço de Buffet 
• Organizar entrada dos noivos 
• Organizar valsa (se houver)  
• Organizar corte do bolo e brindes 
• Comunicar os serviços do Buffet aos convidados 
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• Distribuir adereços (caso houver) durante a festa 
• Direcionar os convidados e esclarecer dúvidas que ocorrerem durante o 
evento. 
• Manter limpos e higiênicos os sanitários até o final do evento. 
• Providenciar a saída dos noivos e caso desejem acomodá-los no hotel de 
sua preferência. 
• Conferir bebidas consumidas até a permanência do cerimonial 

 
 

• Equipe: 
Nossa equipe conta com um Coordenador e três Recepcionistas. No entanto o 
número de recepcionistas pode ser variável de acordo com o tamanho do 
evento e quantidade de convidados. 
Equipe uniformizada, identificada e com aparelho de comunicação. 
 
 

• Incluso: 
- Alfinetes para as flores de lapela. 
- Etiquetas para identificação dos presentes. 
- Lenços de papel. 
 
 

Serviços prestados à parte: 
- Kit Primeiros Socorros (gases, band-aid, absorvente, algodão, tesoura, pente, 
linha, agulha). 
- RSVP Passivo 
 
 

4. Bar Volante 
 
O Serviço de bar volante cuida do fornecimento total de bebida do evento para 
complementar o bar do seu casamento como whisky, cerveja, energético, 
vinhos, espumantes, itens de decoração e diversão como a régua de tequila e 
tequileiros, uma equipe de garçons e baristas bem treinados e preparados para 
proporcionar maior praticidade e comodidade a esse momento tão especial. 
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INVESTIMENTO 
 
Todos os nossos serviços são personalizados. Ou seja, você poderá retirar e 
acrescentar um produto ou serviço de acordo com a necessidade do casal. 
Resolvemos tabelar alguns de nossos serviços, inicialmente para agilizar o 
processo de analise dos noivos afim de auxiliá-los a ganhar tempo e se 
prepararem com mais tranquilidade para o processo de planejamento e 
execução.  
 
 
Cerimonial  
R$ 298,00 + Deslocamento (2 Profissionais) * 
 
Assessoria Final 
R$ 498,00 + Deslocamento (2 Profissionais) * 
 
Assessoria Completa 
R$ 998,00 + Deslocamento (4 Profissionais) * 
 
*Quantidade de profissionais para cada 150 convidados 
 
Bar Volante 
Barman: R$ 150,00 + Deslocamento (Valor por profissional) 
Garçom: R$ 120,00 + Deslocamento (Valor por profissional) 
Decoração do bar: Personalizado 
 
Formas de Pagamento 
 
Para os serviços de Cerimonial e Assessoria Final o pagamento é a vista ou em 
até 12x no cartão (com acréscimo de taxas). Em caso de contratação de 
Assessoria Completa, o valor poderá ser dividido em boleto bancário com 
parcelas iguais até a data do casamento. 
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