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Conceito

Serviços

O nosso conceito é chamado casamento “chave na mão”. Isto é, procuramos sat-
isfazer o sonho dos nossos noivos dentro do orçamento que eles têm. 
Segue-se então os serviços prestados pela nossa empresa, sendo que os valores 
apresentados referem-se a pacotes base:

- Despedida de solteiros (mínimo 5 pessoas)

Noiva – Workshop de burlesco + jantar
Noivo – Atividades outdoor + jantar

- Design gráfico

Elaboração do logotipo personalizado, convites, newsletter para convidados, mis-
sal, marcadores de mesa, ementas, cartão de agradecimento (não inclui despesas 
de impressão). 



Serviços

- Espaços e catering 

Temos valiosas parcerias que nos permitem oferecer aos nossos noivos as mais 
variadas sugestões de espaços e catering.  

- Aulas de dança 

10 Aulas de Dança em regime particular na escola Alunos de Apolo Porto
Inclui:
 Coreografia para entrada no salão
 Coreografia para abertura de Baile
 Passos Básicos para dançar durante o evento

- Wedding planner 

Elaboração do plano de casamento personalizado (para que o vosso dia seja origi-
nal e inesquecível. Ligação entre todos os elementos – religioso e quinta – para que 
exista um fio condutor que confira especiais detalhes e pormenores memoráveis). 
Estabelecimento do programa do dia
Orientar os convidados na igreja bem como os timings da cerimónia (organização 
dos cortejos do noivo e entrada da noiva)
Orientar os convidados na quinta (receção, entrada na sala de refeições, corte do 
bolo, abertura de baile)
Coordenar junto com o catering o serviço para que este seja fluído evitando inter-
valos prolongados entre pratos.
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Serviços

- Decoração Igreja 

Decoração dos altares e entrada principal. 

- Decoração Quinta

Mesas (presidencial, convidados, lembranças, buffets e bolo)

- Dj 

Responsável pela música desde a receção até ao final do evento.
Playlist previamente selecionada pelos noivos de acordo com os seus gostos 
musicais.

- Aluguer de viaturas clássicas 

Viatura clássica que transporta a noiva de casa até à igreja e os noivos da mesma 
até à quinta. 



- Alianças 

Modelo a selecionar pelos noivos entre a gama Choose the Best 
Aliança em ouro 19 Quilates.

- Ilusionista 

Artista com estilo close-up que entretém os convidados desde os aperitivos até 
ao final da refeição. 

Serviços

- Animação e espetáculo 

Atuação de um par de dança profissional.
Elaboração de algumas coreografias com os convidados.
Duração: 60 minutos
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- Babysiting 

Dupla responsável pelo apoio e animação prestado aos mais novos.
Elaboração de jogos tradicionais, figuras com balões e pinturas faciais.

- Fotografia e Vìdeo 

Reportagem vídeo-fotográfica do dia. Inclui:
- Cobertura total do Evento com 1 fotógrafo e 2 videógrafos (Deslocação à casa do 
Noivo/Noiva, Igreja/Registo Civil e Comemoração);
-DVD com todas as fotografias em alta resolução;
- Álbum (a combinar c/ Cliente);
- 2 DVD’s (Filme + Highlights);
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- Imagem

Na Choose the Best terá ao seu dispor uma equipa profissional focada no vosso 
dia. Cuidamos da sua imagem desde tratamentos de corpo, cabeleireiro, maquil-
hagem e lingerie, até uma gama de vestuário de cerimónia prêt-à-porter ou de-
sign por medida. 
 - Vestidos de Noiva
 - Fato Noivo
 - Vestidos cerimónia
 - Fatos Homem
 - Roupa para meninos das alianças
 - Sapatos 

- Lua-de-Mel

Atendimento direto e personalizado com empresa operadora turística que for-
nece propostas variadas para que possa usufruir de uma Lua de Mel de sonho.

- Processo de Casamento (Oferta na contratação do serviço 

Wedding Planner)

Preparação, apresentação, e acompanhamento do processo de casamento civil, 
católico, ou civil sob forma religiosa
Aconselhamento jurídico e preparação dos contratos de prestação de serviços 
a estabelecer entre os noivos e outros serviços contratados para o casamento.
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