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Convite e envelope em papel antílope. De
Ana Cleide Botelho. Em média, R$ 3,00
cada, para pedidos de cem unidades
Convite em papel aspen 250, com moldura
e impressão em thermo off-set. Envelope no
mesmo papel com impressão de estampa em
off-set. Da Relevo Araújo. Em média, R$ 9,00
cada, para pedidos de 200 unidades

S

abe aquela vontade de sair contando para todo mundo alguma
novidade que deixou você muito feliz? Imagina, então, a sensação
quando a boa notícia é o casamento. Melhor mesmo é mandar o
convite, escolhido com todo o cuidado que a ocasião pede. Essa é também
uma maneira de avisar aos convidados sobre o tipo de cerimônia e festa, já
que ele costuma ser uma amostra do que está por vir. O convite também é
a forma mais correta de informar o local, a data e a hora do evento.
Se há alguns anos as opções eram monótonas variações de branco com
letras em tons de cinza, hoje, os noivos podem contar com diversos recursos, cores, papéis e até tecidos que acabam criando um modelo especial e
único, dando um toque todo pessoal ao convite.
Os clássicos não têm erro, os rústicos e despojados podem ser marcantes
e os românticos são um charme! Na dúvida de qual modelo escolher, anote:
laços e fitas estão em alta e as estampas em voga, principalmente os florais
e os geométricos. Mas o importante é seguir a sua intuição e escolher o
modelo que tem mais a ver com você e com a proposta da sua festa!
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Convite e envelope em papel de algodão
natural com moldura em relevo seco e
impressão em serigrafia com brilho. Da
Papel a la Carte. Em média, R$ 16,00 cada,
para pedidos de 200 unidades

Capa com o nome dos noivos impresso em verniz UV.
Convite em couché fosco 250 com texto impresso em
relevo americano e acabamento com fitinha do Bonfim
personalizada. Da Dom Bosco. Em média, R$ 12,00
cada, para pedidos de cem unidades
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Em Foco
Reserve a data
Comum nos Estados Unidos, o Save the Date, como o próprio nome
sugere, é uma forma de os noivos pedirem aos convidados para reservarem a data. A prática já é bastante usada no Brasil e faz muito sucesso, principalmente entre os noivos que têm convidados de
outros estados ou países, já que o pré-convite permite um melhor
planejamento, como a compra de passagens áereas, por exemplo. Geralmente, é usado quando o local ainda não foi definido e segue com a
frase “o convite será entregue em breve”, ou algo similar. O Save the Date (o da foto é da Papel
Limão) é também uma maneira divertida de começar a envolver as pessoas com o casamento. Ele
pode ser on-line, preferência dos noivos mais práticos, mas é mais charmoso entregar em mãos ou
enviar pelo correio.

De Lucena Convites. Em média, R$ 18,00
cada, para pedidos de cem unidades

Convite em opalina linear, faixa em papel olimpo,
impressão em serigrafia e fita de gorgurão. Da Papel
Limão. Em média, R$ 9,00 cada, para 200 unidades

Convite com papel malmero perlé blanc 250, capa com
papel vegetal translúcido perolado, impressão em serigrafia
e fita de organza branca. De Liliana Loureiro. Em média,
R$ 16,00 cada, para pedidos de 200 unidades
Convite em papel opalina e envelope em papel
vegetal. Da Duplo Design. Em média, R$ 10,00
cada, para pedidos de cem unidades

Convite em papel rives natural white, com impressão em
serigrafia, aplicação de palha natural e acabamento com
fita branca. De Ampersand Convites Em média, R$ 14,00
cada, para pedidos de 200 unidades

ACERTE!
●●Com a data do casamento marcada e o local escolhido e reservado, peça para confeccionar os convites, assim, você consegue evitar
qualquer tipo de atraso na entrega.
●●Todos os convites devem ser distribuídos um mês antes da cerimônia.
●●Os convites devem ser entregues em mãos (mas não escreva “em mãos” nos convites!), com exceção dos convidados que moram
em outros estados e países. Caso tenha necessidade de enviar pelo correio, eles deverão ser colocados dentro de um outro envelope
com nome e endereço.
●●Quando os noivos tiverem pai e mãe falecidos, é comum escrever no convite “in memoriam”. Uma outra forma carinhosa é colocar
“sempre presente”.
●●Nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque os nomes das lojas onde está a lista de presentes nos convites. Não se preocupe, porque
os convidados vão perguntar onde as listas estão para alguém da família ou para o cerimonial.
Fonte: livro Casar é Muito Fácil, Hama Editora.
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Caixa com convite em papel color plus. Da
Origami. Em média, R$ 25,00 cada, para
pedidos de 20 caixas

Convite em papel aspen 250, impressão
duas cores off-set. Envelope em papel vergê
turmalina, impressão uma cor off-set e
elástico prata. De Luisa Luf. Em média, R$
20,00 cada, para pedidos de 200 unidades

* Preços sujeitos a alteração. Os valores são uma estimativa, eles dependem do material usado e da quantidade. Para mais informações, entre em contato com os fornecedores.
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