
 Observação: As cores “base” da decoração são branca e champagne, podendo ser 

utilizado “toque” em diversas tonalidades



"

 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!!!!.



 Mesa para bem casado

 1 Arranjo Grande em 

peça a definir

OU



 Decorado com arranjos delicados e porta-

retratos e letras(Amor, Love)



 02 Arranjos Clássicos 

 04Arranjos médios com peças a 

definir compondo a cenografia da 

mesa.

 Arranjos pequenos em peças a 

definir para compor a cenografia 

 Suporte para doces finos 

 Castiçais com Velas

 Embaixo da Mesa objetos para 

compor cenografia.  



 Vasos com Água e Velas 

flutuantes ou arranjo e flor 

permanentes 

Mobiliário do Espaço



 Mobiliário do Local ( 1 mesa 

composta de 10 cadeiras)

 Arranjos para mesa de 

convidados ( sendo baixos e 

médios e altos )com suplast

espelhado na base e velas, 

modelo qual será definido pelo 

cliente. (até 25 arranjos)



 Objetos  incluso de 

cenografia para compor a 

decoração do evento ( porta 

retrato , plaquinha , letra 

caixa ...)

 Velas para o corredor , parede 

e deck ( fixo no espaço )



Mobiliário do Local 

Arranjos com flores nas 

cadeiras  



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.



Valor do Investimento : R$ 4.500,00 

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 30km de distância, para regiões com distância 
superior pedir consulta


