Planear o teu casamento
12 MESES DE UMA LINDA JORNADA

Bom planeamento , bom casamento.
BY KAPPINESS

Planear um casamento é uma experiência única,
contudo por envolver tantos detalhes e prazos, que
pode gerar stress excessivo e isso não queremos!
Esta é uma fase divertida em que amigos, familiares e
até fornecedores irão querer participar. Daí
resultarão boas ideias e conselhos, no entanto terão de
filtrar todas essas informações para que não fiquem
mergulhados em tarefas desnecessárias.
Usar uma checklist, ler sobre dicas de orçamento, ou
contratar um wedding planner vai simplificar todo o
processo. Criámos uma cheklist de 12 meses, que
poderás adaptar ao teu casamento simplesmente
acrescentando ou retirando tarefas!
Outra maneira de organizar o seu casamento é com a
ajuda de sites especializados para noivas. Em
Portugal, existem pelo menos 3 que aconselho
vivamente:

LINHA TEMPORAL

ACEITE AJUDA

Usem a hora da cerimónia
como ponto de referência
para os restantes horários.

Envolver amigos e familiares
fará com se preocupem
menos e se divirtam mais!

www.zankyou.pt
www.casamentos.pt
www.onossocasamento.pt
Nestes sites têm fornecedores de todas as áreas,
dicas e inspirações para o vosso casamento.
Por último, mas não menos importante: tenham
uma agenda onde possam reunir todas as dicas,
contactos e tarefas. Ter uma agenda ajudará na
organização do vosso casamento e mais tarde será
uma lembrança única e muito pessoal do tempo de
noivado.
A pensar nisso, a kappiness e a Maria do Mar,
criaram uma agenda especial e prática para que
seja uma noiva super organizada!
Encomendem a vossa agenda em:
maria-do-mar@gmx.com

TOQUE PESSOAL
Nos pequenos e grandes
detalhes, mostrem sempre
a vossa personalidade.

DISCURSO? SIM!
Aproveitem esse dia para
agradecerem às pessoas mais
importantes das vossas vidas.

12 meses antes

7 meses antes

Definir data do casamento.

Encomendar materiais gráficos.

Estabelecer um orçamento.

Encomendar lembranças de casamento.

Marcar cerimónia religiosa/civil.
Marcar a quinta.
Reservar quarto para noite de núpcias.
Começar lista de convidados.
Começar cuidados de saúde e beleza.
Decidir se contratam wedding planner.

11 meses antes
Escolher vestido de noiva.
Escolher fato do noivo.
Escolher lingerie da noiva.
Confirmar lua de mel.
Encomendar bolo da Noiva.
Escolher Menu na quinta.

10 meses antes
Reunir ideias, dicas e inspirações!
Decidir se terá tema de casamento.
Marcar férias na empresa de trabalho.
Pesquisar destino de lua de mel.
Contratar fotógrafo e videógrafo.
Listar outros fornecedores:
Música, Alianças, Cabelo e Maquilhagem,
Florista, Designer (convites,guest book, menus)

9 meses antes
Convidar padrinhos e madrinhas.
Convidar menina das alianças.
Convidar damas de honor.
Finalizar lista de convidados.

8 meses antes

6 meses antes

Definir decoração.

Irem num fim de semana romântico

Se tiver decoração feita por si:

para recarregar energias.

"deite mãos à massa".

Entregar os convites.

Pesquisar lembranças de casamento.

Keep Calm.

5 meses antes

1 mês antes

Encomendar ramo da noiva.

Prepare malas de viagem.

Encomendar alianças.

Habituar pés aos sapatos do casamento.

4 meses antes

15 dias antes

Alugar carro dos noivos.

Confirme todos os horários marcados.

Verificar todos os documentos necessários.

Detalhes finais com fornecedores.

Iniciar processo legal de casamento.

Definir quem faz o quê.

2 meses antes

na véspera

Organizar mesas.

Façam uma massagem.

Antecipar coisas como acessos para pessoas idosas ou

Durmam bem.

com necessidades especiais; mesas e cadeiras em
aperitivos, etc.

no dia
Relaxem. Sorriam. Sejam felizes!

