Decidi adiar meu casamento!
E agora?

Precisou adiar seu casamento e
não sabe o que fazer daqui pra
frente?

Se você tomou essa decisão,
siga os passos a seguir

1 - Converse com sua
Assessora/Cerimonialista
Este é o proﬁssional mais capacitado para te
auxiliar nesse momento e lidar com esse tipo de
situação, além de dar todo apoio emocional ao
casal e permitir que eles continuem acreditando
no seu sonho.
Sua assessora é essencial para essa fase de
gerenciamento de crise. É ela quem vai 'lutar'
pelos seus direitos com conhecimento de
mercado. É ela quem vai alinhar todos os seus
fornecedores para encontrar uma nova data pro
casal sem causar grande impacto no orçamento
de vocês, será uma ponte importante de contato
com seus convidados e ter a certeza de que
tudo que foi contratado será executado.

2 - Entre em contato com os demais
fornecedores
O primeiro deve ser o Cerimonial e Igreja (caso
haja) para veriﬁcar as futuras datas disponíveis.
Uma dica valiosissima para esse momento que
estamos passando "Não se prendam somente aos
sábados. Festejar aos domingos ou sextas
também pode ser bem legal, lembrando que o que
segura seus convidados na festa é a energia do
casal!"
Uma vez que as datas foram consultadas entre
em contato com os demais fornecedores para
consultar a disponibilidade dos mesmos dentro
das possibilidades escolhidas. Sua assessora vai
te auxiliar com isso. Neste momento é importante
colocar na balança a data que você consegue
concentrar o maior número de fornecedores já
contratados. Pode ser que você precise abrir mão
de um ou outro, portanto, avalie suas prioridades.

Vai ter multa
por adiar o
casamento?
De acordo com o cenário que estamos
vivendo os fornecedores estão bem
abertos em adiar sem nenhum tipo de
custo aos clientes. Por isso estamos
pedindo a todos que não cancelem.
Remarque seus eventos e em
contrapartida nada será cobrado por
isso.
De acordo com especialistas, cobrar
uma multa para adiar o casamento no
cenário atual, pode ser considerada uma
prática abusiva com o consumidor.

3 - Se não tiver uma
Assessora/Cerimonialista o que
fazer?
Nesse caso a noiva pode se
sentir um pouco perdida, mas
existem proﬁssionais se
colocando a disposição para
esclarecer dúvidas mesmo para
quem não é cliente.
De qualquer forma a dica para
os casais que não possuem
assessoria é conversar com
seus fornecedores e veriﬁcar a
disponibilidades deles para
adiar o casamento. Quais datas
estão disponíveis e tentar
coordenar os proﬁssionais.
Procure ajuda. Tente não fazer
as coisas sozinha. Você vai
perceber que sempre há alguém
disposto a ajudar. Fique calma e
com o pensamento positivo!
Repense a possibilidade de
contratar um proﬁssional de
Assessoria.

4 - Comunique seus Convidados
Este é um momento muito delicado - muitas
vezes seus convidados já se programaram pro
casamento e já tiveram alguns gastos. Caso
tenha, use o site dos noivos para comunicar-se
com os convidados e passar todas as
atualizações. Se seus convites já foram
impressos e você não quiser ter esse trabalho
novamente, pode enviar um novo SAVE THE
DATE com uma mensagem fofa ou uma frase
motivacional.

Segue um exemplo de texto que
pode ser utilizado:

"Queridos amigos e familiares,
Em virtude da situação do Coronavírus, teremos que adiar
nosso casamento para o dia _________, no local
__________________________, às ____ horas.
Infelizmente, tivemos que tomar essa decisão para o bem-estar
de todos e contamos com a sua compreensão. Temos certeza
de que assim a festa será curtida plenamente e os convidados
poderão comparecer sem receio.
Vamos deixzar nosso site disponível (endereço do site) e
precisaremos de novas conﬁrmações de presença até o dia
_______.
Desde já, muito obrigada.
(nome do casal)"

5 - Planeje seu casamento de
casa.
Muitas pessoas estão se
resguardando em casa para
evitar a disseminação do
coronavírus e estão certíssimas.
A internet é uma grande aliada
para quem quer continuar o
planejamento neste momento aﬁnal o sonho ainda está vivo!.
Não parem os preparativos.
Mantenham as reuniões via
Skype ou pelo Whatsapp mesmo.

Não adiem o fechamento de contratos. Se puderem
adiantem, pois assim como você outras noivas
também estão remarcando seus casamentos e pode
acontecer dela escolher o mesmo fornecedor que
você e a mesma data também. Muitos fornecedores
estão ﬁcando sem datas disponíveis então,
marquem suas reuniões online mesmo e adiantem
as contratações. Alguns fornecedores como drinks,
bolo e doces talvez não consiga fazer degustações,
mas se for um fornecedor bem indicado e que você
já conheça, contrate sem medo. Faça as reuniões
online, esclareça suas dúvidas. É super possível
mostrar ao decorador, por exemplo, o que você quer
através de uma chamada de vídeo.

Aproveite a quarentena para rever sua lista de
convidados com calma já que é um item muito
delicado e difícil no planejamento do casamento.
Escolher as músicas da cerimônia, enﬁm. Há
muitos itens que podem ser revistos com mais
calma nesse momento.
Abram um vinho, conversem e avaliem todos os
itens com calma e tranquilidade. Tenho certeza
que vão curtir esse momento juntos!

Com Carinho,
Giselle
Frabony

Quem é a Giselle?
“Olá, sou Giselle Frabony, casada, mãe, formada em Gestão.
Trabalhei muitos anos em uma multinacional no Rio de Janeiro,
mas precisei de um empurrãozinho da vida para descobrir minha
verdadeira paixão. Com uma carreira promissora na empresa em
que atuava, larguei tudo, mudei de cidade para realizar o grande
sonho da minha vida que é ajudar as pessoas a realizar seus
próprios sonhos.
Descobri o amor pela proﬁssão na realização do meu casamento,
pois a minha família é toda envolvida com festas, artesanato e
coisas do tipo. Assim, quando comecei a planejar o meu
casamento, ajudei diversas amigas com seus casamentos
também e dessa maneira identiﬁquei a aﬁnidade e paixão por
essa área. Desde então, não parei mais. Me especializei, ﬁz e
continuo fazendo diversos cursos e especializações na área.
Hoje eu sou Assessora e Cerimonialista de casamentos e
eventos sociais e estou à frente da empresa “Giselle Frabony |
Assessoria e Cerimonial de Eventos”.

