
Cerimônia Igreja e Ar livre  Valores 2020



"

➢ Somos uma empresa que tem 16 anos no mercado, 

com vasta experiência e extensões no segmento de 

eventos com acervo atualizado exclusivo e próprio. 

Realizando sonhos e surpreendendo todos os clientes 

com muita qualidade e carinho, pois tratamos a cada 

evento como único. Nosso objetivo e entender o que 

cada cliente sonha para seu grande dia, tornando 

assim inesquecível. Amamos nosso trabalho!!! 

A empresa Monica Decorações convida 

você para fazer parte dessa linda história!!!!.



➢ 02 arranjos para o 

altar(médio)

➢Buques pendurados 

amarados no banco com 10 

jardineiras ou 08 colunas de 

vidros iluminadas com 

buchinhos, vela para 

intercalar

➢Passadeira – cor a definir 

➢Tapete 

➢Mesa com arranjo para o 

celebrante

➢Almofada para os noivos 

ajoelharem



Valor do Investimento : R$ 3.000,00

Forma de Pagamento 

➢Podendo ser parcelado com cheque pré-

datado sem juros 

➢ Á vista com desconto 

➢Entrada de 30% e pagamento até 20 

dias antes do evento

Esse valor refere-se até 20km de distância, para regiões com distância superior pedir consulta.



➢ Buques pendurados 

amarados no banco com 

buchinhos, vela para 

intercalar
➢Passadeira – cor a definir 

➢Tapete 

➢Mesa em vidro com arranjos 

para o celebrante

➢Almofada para os noivos 

ajoelharem



Valor do Investimento : R$ 2.400,00

Forma de Pagamento 

➢Podendo ser parcelado com cheque 

pré-datado sem juros 

➢ Á vista com desconto 

➢Entrada de 30% e pagamento até 20 

dias antes do evento

Esse valor refere-se até 20km de distância, para regiões com distância 
superior pedir consulta.



➢Buque com flores e 

folhagens nacionais descrito 

no inicio do projeto  

➢Buque para jogar 

➢ 02 Buques para daminhas 

➢Pétalas para Florista

➢Buque para alianças



Antes de tudo, Obrigado pelo contato e PARABÉNS pelo seu 

evento, que este dia seja muito inesquecível a vocês.

O sucesso do nosso trabalho sempre foi o bom relacionamento, 

por isso gostaria muito de conhece-los. Vamos agendar um bate 

papo presencial? Será um prazer recebê-las em nosso escritório! 

E Entender com detalhes o que sonham.



Opcionais:

➢Tapete Espelhado de 1mt de largura R$ 2.200,00  de 16 

metros a 21 metros



➢ Valores a partir de R$ 450,00


