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A busca....
Você está buscando o vestido perfeito já faz
algum tempo e até o momento não encontrou
um que te desse a certeza de estar fazendo a
escolha certa?

Já ouviu a história das borboletas no estômago?
Muitas noivas falam que simplesmente sentiram
que tinham encontrado o vestido certo, como se
fosse a intuição dela falando mais alto.
Como se sentissem borbulhas ou vontade de
chorar.
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Porém, nem sempre vai acontecer e por mais que
você tente sentir algo diferente quando vê um
vestido, pode ser que não sinta nada e não há
problema nisso.
Portanto, não foque em sentir essa ou aquela
sensação, isso pode acabar te atrapalhando.

SE A EMOÇÃO VIER,
APROVEITE.

Foque
em
informações
relevantes para conseguir
escolher o vestido perfeito e
vou te ajudar, se a emoção
vier, aproveite, mas se não
vier, não se cobre por isso.
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Como saber que é o vestido certo?
Como eu disse, o sentimento pode ser um guia
importante na hora de escolher o seu vestido de
noiva, mas não deve ser o único critério.
Outros pontos importantes precisam ser levados
em consideração para você fazer a escolha certa!
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1. Seu estilo do dia a dia
Quem te conhece melhor do
que você mesma? Ninguém!
É exatamente por isso que
você precisa focar no que te
deixa confortável para escolher
o vestido ideal.
Tente lembrar das roupas que
você utiliza no dia a dia.
Quais são os tipos de corte?
Decote?

O VESTIDO DEVE

TRADUZIR SEU ESTILO
COMO NOIVA

As pessoas devem ser capazes de falar: É a c a r a d e l a !
e não parecer que está fantasiada de noiva ou
inadequada.
Por isso, nosso trabalho é com consultoria, para te
guiar e juntas te ajudarmos a definir os elementos
que mais combinam com o seu estilo.
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2. Se sentir segura com o vestido
Sabe quando você compra uma peça de roupa, mas na
hora de sair, simplesmente não consegue se sentir
confortável com ela?
Pode acontecer essa mesma situação agora e por isso você
deve focar na
que vai sentir quando estiver
usando o vestido de noiva. Uma dica é:

segurança

Experimente, e se imagine
no dia do seu casamento
A sensação foi boa? Se sentiu confiante e poderosa?
Busque um vestido que proporcione essas sensações e
potencialize a sua experiência.
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3. Você pode pagar por ele?
Experimentar e fazer planos com
um
vestido
fora
do
seu
orçamento,
não
é
uma
experiência positiva.

Saber o quanto você poderá
pagar pelo vestido de noiva,
antes de procurá-lo, é uma
excelente ideia.

A partir do momento em que
souber
investir

o

quanto
e

profissionais

poderá

escolher
certos

os

para

te

guiar durante esse processo,
não terá como fazer a escolha
errada.
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4. Escolha os profissionais certos para
te ajudar
As escolhas que precisam ser feitas durante o
casamento exigem muito da noiva e ao mesmo
tempo o processo é lindo e empolgante!

Pensar, organizar, decidir e fazer isso
ao lado de pessoas que amam
proporcionar o casamento dos
sonhos

para

as

noivas

e

colocam muita paixão para
fazer isso acontecer, é um
diferencial enorme.

Conseguir escolher o vestido perfeito,
que te deixe confiante, segura e bonita,

que reflita sua essência, traduza seu estilo e que
vai encantar as pessoas que estiverem presentes,
pode não ser fácil.
Por isso, procure profissionais de confiança e que
sejam realmente especializados no que fazem.
Dessa maneira, você terá a tranquilidade de ter o
casamento perfeito e do jeito que sempre sonhou.
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Caso você tenha outras dúvidas, principalmente sobre
cortes, estilos, decotes, tons, você pode conversar conosco
Whatsapp vamos amar ter você conosco!
pelo
@atelieroui
(19) 98812-2208
Endereço: Rua Coronel Quirino, 1275, Cambuí - Campinas -SP

