Destination Weddings

Bem Vindos!
Eu
sou
Lucas
Fernandes,
cerimonialista
e
organizador de eventos. Cresci dentro de hotéis,
Búzios me proporcionou isso, fui gestor de projetos
e me formei em administração de empresas. O
serviço de qualidade corre em minhas veias, mas
eu queria mais, queria ser moderninho. Então me
especializei na área de eventos sociais, mais
especificamente casamentos. Foi como “amor à
primeira vista”, se tornou uma paixão, mas meus
desejos vão além dos moldes tradicionais desse
mercado, eu acredito que uma abordagem
descontraída
ao
orientar
o
processo
de
planejamento e design do seu casamento seja o
melhor caminho. Por isso somos especialistas em
criar casamentos personalizados que reflitam o
estilo, a personalidade e o relacionamento único
de cada casal.

Somos Indicados
Pelos melhores

Vamos descontruir
Juntos?
É Natural que ao pensar na palavra “casamento”
a primeira cena que passou por suas cabeças
seja a igreja, as catedrais, todos aqueles anjos e
imagens sacras, mas na verdade, o casamento
vai muito além disso, tem toda uma ideologia.
Não
necessariamente
clássica
como
originalmente estamos acostumados. Ele pode ter
diversas faces: Umas delas pode ser a praia, o
campo ou até a vista do cristo redentor. Vamos
juntos, desconstruir os padrões clássicos criados
com o tempo.

É comum escutarmos pessoas dizendo: Pra
que gastar tanto dinheiro com uma festa
para os outros? Mas quem disse que a festa é
“pros outros”? Vocês lembram dos últimos
casamentos que foram? Viram a reação dos
noivos? Conseguem perceber os sorrisos
espontâneos, as risadas e a emoção no dia?
Se tudo isso não é pra vocês, eu não sei pra
quem é! Vamos mudar o conceito de "festa
feita para agradar a família" dando um novo
significado, uma razão para juntar todos os
amigos e familiares que tanto amamos e
sentimos falta em nosso dia a dia.

Vocês já foram aos grandes festivais?
Tomorrowland, Ultra Music Festival, Rock in Rio
ou até mesmo Lollapalooza. E se pudéssemos
transmitir a mesma energia libertadora desses
eventos para dentro do seu? É exatamente
isso que estamos falando. Os casais, não
precisam mais focar no antigo ou no
tradicional, a vida é uma eterna mudança,
evolui e se transforma a cada dia. Estamos
sempre
redesenhando-a
e
nos
transformando, o seu casamento também
pode ser assim.

Tem gente que diz: Porque gastar tanto
dinheiro com festa, se vocês podem viajar!
Alguém falou em não viajar? Sacrificar a lua
de mel nunca foi uma opção. Por conta do
investimento na festa, pode até ser algo
menor, mas nunca abrir mão. Além disso,
daqui pra frente, vocês terão toda a vida
juntos para planejar inúmeras viagens. A
nossa ideia, é inclusive, transformar juntos, o
casamento em uma viagem para todos.

Pra mim, esse conhecimento começou em
Búzios com os Destination Weddings. Pensar
em casais do mundo inteiro se casando em
um destino diferente de onde vivem, se
transformou em um ideal. Trocar as catedrais
pela beira mar, trocar as noites escuras por
cerimônias ao por do sol, trocar horas em um
salão fechado por um weekend na praia me
fez valorizar ainda mais essa aventura com
vocês.

Mesmo com toda essa “onda de individualismo”
que existe no mundo, se vocês chegaram até
aqui, é porque entendem o que estou falando,
pensam nas alternativas e querem fazer uma
festa única. A tradição por si só não é o
suficiente, vocês acreditam no companheirismo
e na cumplicidade, no casamento e na união.
Isso, os torna pessoas incríveis que sabem o que
querem. Daqui pra frente, vamos juntos, realizar
essa experiência.

Nossa Assessoria
Nosso trabalho começa preferencialmente de
oito meses a um ano e meio antes da data,
desenvolvemos todas as etapas do seu
casamento. Inicialmente nos encontramos para
alinhar as expectativas e desejos dos noivos em
relação a cerimônia e a festa, em seguida
definimos o budget e agendamos as reuniões, as
degustações e as visitas técnicas. Indicando
parceiros e fornecedores de qualidade, com
preços mais competitivos, baseando-se na
personalidade do casal e do orçamento
disponível.
Conte
com
nossos
serviços,
acompanharemos de perto cada detalhe sem
que vocês precisem se deslocar até o destino por
qualquer eventualidade.

Uns chamam de:
“PANELINHA”

Eu chamo de:
PARCERIA

Quando planejamos um casamento, estamos
organizando um sonho, que não seja o sonho
de suas vidas, mas não deixa de ser um
objeto de desejo, algo que almejam. O que
muitas pessoas classificam como panelinha,
eu
vejo
como
comprometimento,
responsabilidade, determinação e parceria.
Adoramos trabalhar com pessoas incríveis,
por isso a gente seleciona, eu não quero e
nem tenho a intenção de indicar qualquer
profissional para nossos noivos. Preciso
acreditar que estamos oferecendo aos
nossos clientes um verdadeiro “Dream
Team”: Pessoas as quais nós possamos
confiar, que trabalhem em sintonia com a
gente e gerem empatia com vocês. Com o
tempo, vamos criando laços de amizade e
companheirismo uns com os outros, isso está
longe de ser algo negativo, pelo contrário,
não existe nada melhor do que uma equipe
entrosada, que ama estar junto, para fazer o
melhor acontecer da melhor forma possível.

Metodologia
Realizar um evento como este não é tão fácil quanto
pode parecer. Pensando nisso a EF Cerimonial
desenvolveu sua própria metodologia de trabalho, um
conjunto de recurso que garantem o sucesso da festa.
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RSVP
RSVP é uma sigla originada da expressão
francesa Répondez S'il Vous Plaît, que significa
“Responda por favor”, é um pedido de
confirmação
de
presença
solicitado
aos
convidados.
Todos os casais ganham o RSVP Passivo onde a
gente recebe as ligações e confirmações e no
programa Lucas Fernandes EVENT PLANNER os
casais são bonificados com o “RSVP Club 200”,
onde
disparamos
através
do
sistema
a
confirmação de presença para até duzentos
convidados.

Aplicativo
Tecnologia à nosso favor
Contamos com um aplicativo que é um “planejador
de casamento de bolso”. Todos os nossos noivos tem
um perfil personalizado com data, local escolhido,
lista de convidados, fornecedores indicados e
check-lists organizacionais. Desta forma, podemos
controlar detalhadamente o orçamento, saber o
quanto pretendem investir e o que já contrataram.
Conseguimos também, acompanhar em tempo real
todo o desenvolvimento da festa, aumentando a
integração entre cliente e cerimonial.
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Para muitos pode ser engraçado ou até
desnecessário ter uma “babá”, mas acredite ou
não, ela pode ser de grande ajuda no dia do
casamento. Quem não gosta de uma atenção
exclusiva e ser bem atendido com total privilegio?

Provavelmente a chapelaria pode até não ser um dos primeiros
itens da sua lista de casamento, mas pode ter certeza, pode ser
muito útil ter chapelaria no grande dia. Esse serviço proporciona
conforto, comodidade e segurança aos convidados.

Gabi

Luana

Queria agradecer vocês
equipe. Lucas, você foi
incrivel .
Obrigada
por
tanto carinho, tanto zelo,
tanta
minúcia.
Fizeram
parte de um momento
muito
especial
e
pela
eternidade
serão
lembrados! Foi tudo lindo e
perfeito, sem tirar, nem
por! Obrigada

Ele esteve sempre ao
nosso lado, resolvendo
absolutamente
tudo
que precisávamos, o
dia não pdoeria ter sido
mais perfeito se não
fosse por ele.

Leticia
Uma equipe profissional,
dedicada, ética e com
uma
energia
incrivel!
I ndicou
os
melhores
fornecedores e estiveram
em nosso lado para ajudar
em cada detalhe! Com
certeza
foi
o
melhor
fornecedor, super indico!!

Mari
Tudo o que é feito com
amor fica especial! É
assim
que
o
Lucas
trabalha: com amor,
dedicação
e
muito
carinho.
O melhor do universo!

@lucasfernandes.ep

www.efcerimonial.com.br

22 99227 - 0588
contato@efcerimonial.com.br
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