O QUE OFERECEMOS
Wedding Luxe é uma empresa de organização, coordenação e design em destination
weddings na Europa. A empresa, com sede em Genebra na Suíça, oferece um serviço
personalizado, tendo realizado destination weddings sofisticados em países como
França, Itália, Portugal, Reino Unido, Suíça, entre outros. Fernanda Silva e sua equipe
criam soluções personalizadas para que o seu destination wedding seja
simplesmente perfeito.

EVENT DESIGN
Fernanda Silva traz toda a sua experiência
em design de destination weddings para
criar para você um design exclusivo que
reflita o seu sonho. Ela ajudará os noivos
desde a escolha do tema, cores e estilo
da festa, até a execução do projeto final
em parceria com os melhores
fornecedores da área de decoração,
iluminação, papelaria e design.

WEDDING PLANNING
Assim que entendermos o seu sonho chega
a hora da organização de cada detalhe. A
Wedding Luxe conta com um extenso
network além de locais exclusivos e
fornecedores internacionais da área de
casamentos. Nós iremos selecionar e
coordenar os profissionais mais adequados
às suas necessidades a fim de criar o
destination wedding perfeito para você.

COORDENAR O DIA DO CASAMENTO
Fernanda Silva estará presente no dia do
seu destination wedding para
supervisionar o setup do evento,
gerenciar os fornecedores e manter
tudo como planejado para que os
noivos e familiares possam desfrutar
deste dia mágico sem nenhuma
preocupação.

WEDDING CONCIERGE
Nos sabemos o quanto é importante a
viagem de seus convidados e o quanto
vocês gostariam de oferecer um suporte
para que eles possam aproveitar a viagem e
o seu destination wedding sem
preocupações. Pensando nisso nós criamos
serviços especiais para os seus convidados a
fim de organizar a viagem deles e lhes
assegurar todas as informações necessárias.

PARA DUAS, DEZ OU DUZENTAS
PESSOAS
Fernanda Silva e sua equipe já
organizaram mais de 80 destination
weddings únicos em diferentes países
da Europa. A Wedding Luxe oferece
desde sofisticados casamentos a dois e
casamentos íntimos até destination
weddings luxuosos em diferentes
países.

PARA VOLTAR AO MENU PRINCIPAL
CLIQUE NO LOGO ABAIXO
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