


A Mary Popins é especializada em 
tornar real os sonhos de todas as 
meninas que daqui a pouco farão 15 
anos, dos casais apaixonados e de 
todo mundo que quer ir muito além 
do óbvio.
 
Criamos o passaporte para a festa 
dos seus sonhos, o que você 
imaginar. Aliás, é bom mesmo que 
você dê asas a sua imaginação, 
porque aqui a gente adora voar! O 
seu desejo pode ser mirabolante, 
inusitado ou direto.  O que importa é 
a realização do seu sonho. 
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UM ANO ANTES
Essa é a data limite para escolher o dia 

da festa e já reservar o salão. Pesquise 

na internet, peça recomendação 

de amigos e parentes e vá visitar os 

salões na sua região. Fechar o salão 

com antecedência é fundamental para 

que tudo corra bem. E lembre-se de 

optar pelo salão que combine com o 

tema de sua festa e que comportam 

seus convidados 

(* Faça a lista). Neste momento seria 

ótimo contratar uma Cerimonial que te 

acompanhará do início ao fim!

OITO MESES ANTES
É a hora de escolher seu vestido. Se 

você está pensando em usar algo 

exclusivo, saiba que o tempo de 

confecção de um vestido de festa 

pode ser de até 6 meses, dependendo 

da complexidade do modelo. Então 

não deixe para a última hora! Busque 

referências e já contrate a pessoa que 

vai preparar o modelo do seu grande 

dia!

Cronograma
PARA ORGANIZAR A SUA FESTA DE 15 ANOS

Para te ajudar a se organizar, montamos um cronograma para guiar

os seus passos até a festa:

SEIS MESES ANTES
Esse é o momento de convidar as 15 

meninas que dançarão a valsa com 

você. Já escolha também o vestido 

que elas deverão usar e avise a todas 

com antecedência, assim podem fazer 

a primeira prova do modelo. Ou,Se 

a opção for somente meninos este 

também é o momento.

CINCO MESES ANTES
Contrate a equipe de foto e filmagem, 

o DJ e a empresa que cuidará da 

decoração do espaço. Esses serviços 

exigem que os profissionais conheçam 

o espaço, reservem a agenda e 

entendam bem o estilo de festa que 

você quer fazer. Não deixe para a última 

hora! E agora lista fechada, feche com 

o buffet e faça a degustação para a 

escolha dos comes e bebes( esta é a 

melhor parte!)

QUATRO MESES ANTES
Encomende a logomarca, convites, 

as lembrancinhas, os chinelos, kit 

toalete e painéis de decoração. O bolo, 

docinhos e forminhas também devem 

ser encomendados nessa época, 

quando os demais fornecedores já 

foram contratados, pois é quando 

você está com a identidade da festa 

bem definida.

TRÊS MESES ANTES
Se ainda não escolheu o salão onde 

irá se arrumar, essa é a hora! Defina o 

penteado e a maquiagem e aproveite 

para fazer a prova no mesmo dia em 

que for provar o vestido. Assim, você 

consegue ver como ficará no dia da 

festa. A Mary Popins te envia um 

arquivo pronto para colocar o nome 

dos seus convidados e individuais 

para que você controle com facilidade 

o número de convites. ”Lista fechada”

DOIS MESES ANTES
A festa está chegando! *-* Pode 

começar a enviar os convites!  

Principalmente se possui convidados 

fora da sua cidade. Você pode também 

enviar o save the date eletrônico para 

que seus convidados reservem a data 

na agenda.

UM MÊS ANTES
Repasse com o DJ as músicas que 
serão tocadas durante a cerimônia e 
a balada. Finalize a degustação com 
o buffet para atender a sua lista de 
convidados que já foi fechada.

UMA SEMANA ANTES
Na reta final, a dica é relaxar! Mande 

mensagem para os convidados que 

ainda não confirmaram presença e faça 

a última prova do vestido, para acertar 

os pequenos ajustes.

O DIA DA FESTA
Um dia antes durma cedo com 

alimentação leve. Frio na barriga! Salão 

marcado, chegue com antecedência e 

dê preferencia para usar uma camisa 

de botão para quando for aprontar para 

a sua noite de princesa não estrague o 

penteado deslumbrante! Hora H, curta 

sua festa e só alegria!



Festa Temática Festa Praia
Maria Isabel escolheu como tema a famosa série “Game of Thrones” e a Mary 

Popins ajudou a dar vida à esta noite mágica criando a identidade visual
A Helô escolheu a Mary Popins para ajudar a dar uma clima de praia para sua 

festa, com direito a painel, cardápio e uma prancha de surf personalizada!




	_GoBack

