


Pensando em te ajudar com algumas
dicas práticas para realizar o seu

casamento da forma que sempre
sonhou, montamos um guia completo

com dicas sobre como planejar ou
retomar a organização do seu

casamento em meio a pandemia.



Por onde recomeçar. Qual deve ser a nova
data do meu casamento? 



Muitos casamentos já foram adiados
para o segundo semestre deste ano. 

Outros já estão optando pelo início de
2021 para ter mais flexibilidade com

fornecedores e tempo de revisar tudo.

Entenda se você deve remarcar,
e se sim, quais podem ser os

melhores meses!



A pesquisa com noivas(os)
realizada pelo iCasei em
abril/20, apontou que os
meses mais procurados
estão sendo setembro e

outubro, por isso, as datas
nesse período devem estar

mais disputadas.
Ler Mais!

Para os casais com casamento marcado até julho:
o cenário mais recomendado é remarcar 

https://www.icasei.com.br/icasei-impacto-da-covid19-no-mercado-de-casamentos.pdf


Uma dica é considerar
outras opções de dias

na semana: como sexta,
domingo ou mesmo

feriados, já que os
sábados são os dias

mais procurados e com
menor disponibilidade

dos fornecedores.

Para os noivos que ainda
têm fornecedores para

contratar ou algum
detalhe para fechar, a
dica é considerar os

meses de novembro e
dezembro, ainda menos

procurados e, por isso,
com certas vantagens.



NOVEMBRO E DEZEMBRO:

Por serem ainda menos buscados, maior
probabilidade de datas disponíveis para

conciliar os fornecedores;

Por ser ainda em 2020, não terá o reajuste
de valores anuais; 

Você tem mais tempo para planejar e avisar
seus convidados para reservarem a nova

data para celebrar com vocês;



O ICASEI MONTOU UM GUIA COMPLETO: 

"Melhores Meses para Casar"

baixar grátis aqui

https://www.icasei.com.br/Guia-iCasei-Melhores-Meses-para-Casar.pdf


Com a nova data definida, quais os próximos
passos? 



Aproveite seu site de casamento
para informar a todos de forma fácil,

rápida e 100% online.

No iCasei você pode atualizar a data
pelo app ou computador. 

Confira aqui

Se ainda não fez seu site de
casamento, aproveite! 

É hora de avisar seus convidados! 

https://suporte.icasei.com.br/hc/pt-br/articles/360007743331-Como-mudar-a-data-do-meu-casamento


O iCasei tem modelos prontos
e gratuitos de save the date e

convites editáveis pra te ajudar
nessa tarefa. 

Basta baixar, personalizar e
depois compartilhar com seus
convidados por whatsapp ou
e-mail informando que a data
foi alterada. Simples e prático! 

SAVE THE DATES E CONVITES EDITÁVEIS

https://materiais.icasei.com.br/save-the-date-editaveis
https://revista.icasei.com.br/


Como lidar com os fornecedores? 



Dica 1: Sua assessoria é a grande aliada nesse momento,
pois é quem irá organizar tudo e te mostrar quais são os
melhores caminhos a seguir. Isso vai te ajudar a tomar

decisões com mais tranquilidade e segurança. 

Dica 2: Depois de decidir a data, todos os outros prestadores
de serviços devem ser avisados: é a hora de revisar os

contratos, rever os valores, e as mudanças necessárias.



É importante pré-selecionar
quais são os principais e os

que você não abre mão de ter
no Grande Dia. 

Para organizar isso, você pode
utilizar uma planilha de

controle de fornecedores e
reunir em um só documento

as principais informações.

O iCasei tem um modelo
grátis pra você baixar e usar.

Aqui!  

https://materiais.icasei.com.br/planner-gastos-casamento
https://materiais.icasei.com.br/planner-gastos-casamento


Não podemos deixar de considerar os casamentos que
envolvem viagens, como os Destination Weddings e a

própria lua-de-mel!

A situação da Covid-19 é global. O ideal é que você
pesquise sobre a cidade que planeja viajar e entenda a

situação que ela se encontra. 

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) publicou
uma série de medidas provisórias para o reembolso e
reagendamento de passagens devido a pandemia. 

Consulte o ou converse com um especialista de
confiança para entender as regras e remarcar.

Viagens e Lua-de-Mel



O intervalo de tempo para casamentos em
outra cidade ou país, deve ser maior do que

um casamento local. 

O ideal é avisar os convidados com, pelo
menos, 12 meses de antecedência.

Confira a rodada especial sobre o tema, que
aconteceu dia 01.07 no evento online do

iCasei "Planejando o Casamento at Home"

Casamentos Locais x Destination Weddings

https://www.youtube.com/watch?v=XfiChmlQiog


Devo continuar planejando de casa.
Mas como? 



Esse é o momento perfeito para você
pesquisar muitas referências e ter ideias

criativas para o Grande Dia. 

Temos um conteúdo completo com
matérias que podem te ajudar na revista

iCasei. 

O nosso Pinterest também é um canal
para te trazer muitas inspirações, confira!

Busque inspiração e tenha novas ideias

https://br.pinterest.com/icasei/


Alguns fornecedores podem ser contratados
mesmo à distância. Muitos estão realizando

atendimento por vídeo, uma alternativa para
quem tem dúvidas mais elaboradas e quer

se sentir mais confiante no produto ou
serviço que está adquirindo. 

O que você não conseguir resolver de casa,
como prova do vestido, visita técnica ou

degustação do buffet, pode ser adiantado
através de pesquisas, buscando indicações e
referências. Otimize seu tempo ao máximo!

Adiante o que for possível  



O seu site de casamento é o melhor
canal para registrar tudo sobre o evento.
Você pode até utilizá-lo como uma rede

social. 

É uma forma de você compartilhar o
que está acontecendo e se sentir mais
acolhida(o) por todos. Você também

pode fazer homenagens ao seus
padrinhos e a todos que está sendo

essenciais nesse momento.

A Lista de Presentes Virtuais também
deve ser revisada. Lembre-se, você pode

utilizar como quiser, inclusive para te
ajudar nas despesas da festa! 

Atualize seu site  



Vai dar tudo certo!

O iCasei está junto com você.
Mantenha a calma...


