Vou casar, e agora?!

0s 5 primeiros passos para o seu
casamento ideal

5 passos iniciais para organizar bem
o seu casamento ideal!

A Jornada precisa ser tão
legal quanto à chegada;
pensando nisso e sabendo
que começar bem faz toda
diferença, reuni aqui os 5
primeiro passos para que a
jornada seja inteligente, leve
e inesquecível.
Vamos?!

Primeiro passo

Definam como seria o dia perfeito de
vocês.
Sentem juntos, abram algo gostoso para beber, desliguem os
celulares, e sonhem, imaginem.
Despeçam-se de normas, regras, do
‘tem que ter’ da prima da vizinha, combinado?

Como vocês querem se sentir?
Quais sentimentos querem despertar?
Que atmosfera querem criar, viver?
Quais lembranças querem ter?
Quais legados querem honrar e construir?

Para ajudar, porque eu estou aqui para isso, criei uma
listinha que pode nortear vocês.

Somos diurnos ou noturnos?
Gostamos de estar entre muitos ou poucos?
Imaginamos estar em um espaço ao ar livre, ou
fechado?
Lidamos bem com a imprevisibilidade ou preferimos
algo 100% previsível?
Queremos um momento de refeição compartilhada
ou o comer e beber deve fluir entre as conversas,
música e movimento?
Imaginamos estar em um ambiente religioso ou não?
Queremos uma cerimônia religiosa ou não?
Existe algum desejo familiar que desejamos honrar?
Qual ou quais?
O que eu sei que eu quero MUITO!
O que eu sei que eu NÃO quero!

Segundo passo

Façam a lista REAL de convidados e convidadas.

Sentem juntos e comecem, o Excel aqui ajuda bastante, temos uma
planilha padrão salvadora!
Escolham cores para os com certeza, os prováveis e os talvez. O critério
aqui é com certeza, prováveis e talvez que sejam convidados, não é
exercício de futurologia se irão comparecer, combinado?
Após alguns dias voltem à planilha separados, vocês irão
lembrar de algumas pessoas durante alguns dias.
Caso tenham definido que alguém, além de vocês, poderá
convidar pessoas, conversem com essas pessoas. Funciona muito bem dar
um prazo de alguns dias para que lhes indiquem os nomes completos, se
fizer sentido na relação de vocês, determinem quantas pessoas este
familiar/amigo poderá
convidar.
Vocês precisam determinar uma data limite para terminar esta
lista e chegar a um número final, chegado neste número se alguém entrar,
alguém sai.

Ah! Neste momento, respirou conta, ou seja, coloquem criança
bebês, toooodo mundo que respira e será convidado.
Parece duro, mas é fundamental ter este número real e fixo
para que o restante da jornada seja leve e feliz. Vocês devem
planejar para este número final, não para um número fictício, fruto
de um chute.

Terceiro Passo

Definam um orçamento

Eu sei, eu sei, é difícil definir quanto irão investir
sem saberem quanto custa o que vocês desejam, mas
um dos pilares mais importantes da jornada leve e
feliz é um controle financeiro inteligente.

Então, eu sugiro que vocês analisem quanto vocês, e
quem mais for contribuir financeiramente, estão
confortáveis em investir no casamento.
Vocês já podem ter todo o valor, ou ser um valor que
estará disponível ao longo do percurso do
planejamento; mapear isso também é importante para
conseguirmos atrelar ao cronograma geral e escolher
quais contratações valem ser pagas à vista e quais a
prazo.
Depois, com a sua wedding planner, vocês irão
conversar se entre o que imaginam investir e as
prioridades, desejos e necessidades dos passos
anteriores estão alinhados ou não e, se for o caso, se
querem alterar o orçamento ou as definições
anteriores, mas partir da realidade concreta e
confortável financeira de vocês é importante.

Quarto passo

Escolham a data do casamento

Os critérios para definir a data, ou o período do casamento,
podem ser os mais variados, desde uma data com valor
sentimental, uma estação do ano que permita colocar em prática
as prioridades do primeiro passo, ou até a data disponível de um
fornecedor que vocês queiram muito.
A questão é que, para começar as contratações, uma data será
importante, tentem definir pelo menos um período ou um
conjunto de datas possíveis aqui neste momento, de preferência
uma que torne viável a concretização das definições dos passos
anteriores.

Quinto passo

Contrate a sua Wedding Planner.

Existem muitos nomes, assessora, organizadora, cerimonialista,
wedding planner, independente disso pesquise muito, escolha
alguém que entenda vocês, que respeite o que vocês desejam, que
não queira colocá-los em uma caixinha. Que não trabalhe em linha
de produção.
Escolha alguém que lhes transmita confiança, que sabe o que
está fazendo, com quem vocês se sintam à vontade para percorrer
toda a deliciosa jornada rumo ao altar.

Check list amigo para te ajudar:
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] Nos sentimos à vontade com ela
] Temos afinidade
]Autoridade
]Experiência
]Credibilidade
]Honestidade
]Transparência
]Empatia
]Sintonia
]Disponibilidade

Inclua aqui características que vocês julguem importante.
Lembrem que essa profissional será a que mais tempo estará com vocês,
que participará de todo processo, que orquestrará cada escolha, cada
fornecedor e tudo que envolve o grande dia. Será a pessoa que deve
dedicar mais tempo e energia para o casamento de vocês.

Que venham os próximos passos!
Eu sou a Gabriela Schneider, sou apaixonada por
casamentos.
Desta minha paixão, nasceu, em 2012, a minha empresa
de organização de casamento.
Lá eu construo casamentos autênticos, com alma,
significado, do início ao Sim!

Seguimos conversando no instagram
@gabrielaschneiderwp
no whatsapp +5551981284220
por e-mail
contato@gabrielaschneider.com e até no
www.gabrielaschneider.com

Obrigada!

