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BEM VINDA

à nossa rede

Agora que você é nossa
noiva, você faz parte da Rede
Vestidas de Branco.
Isso signiﬁca que você
poderá desfrutar de
inúmeros benefícios
exclusivos com uma rede
repleta de fornecedores que
são referências em
transformar sonhos em
realidade.

Para ter acesso às vantagens,
basta conﬁrmar seu cadastro
pelo e-mail que você
receberá. Para acessar a lista
completa das empresas e
saber mais sobre os
benefícios exclusivos, acesse

www.vestidasdebranco.com.br.

A Rede é um clube de
ﬁdelidade e vantagens, e lá
você encontrará proﬁssionais
de todos os segmentos para
o seu grande dia.
Todos os membros da Rede
são constantemente
avaliados, para garantir o alto
padrão dos serviços e a
segurança das noivas. Aﬁnal,
você merece que o dia com o
qual você sempre sonhou
seja perfeito!
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ESCOLHI O VESTIDO, E AGORA?

Olá!
Você já passou por uma das experiências mais emocionantes
na organização de um casamento: a escolha do vestido. E que
maravilha encontrar seu vestido dos sonhos, não é mesmo?
Agora ﬁque atenta para o que vem pela frente, porque ainda
faltam as provas, a escolha de sapatos, acessórios, penteado e
maquiagem. Mas ﬁque calma, porque vamos te ajudar com
tudo isso!

Foto: Sidney Campelo
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COMO ACONTECEM AS PROVAS

no atelier Whitedress

As provas são essenciais para
que o vestido seja ajustado
ao corpo da noiva, além de
devidamente confortável e
lindo.
Salvo exceções, teremos de
três a quatro encontros, que
começarão no período que
varia entre 30 e 10 dias
antes do casamento.
Nossa Consultora de Provas
te ligará quando chegar o
momento apresentando a
disponibilidade da agenda.
Se você tiver qualquer
dúvida, não hesite em nos
consultar.
Menos uma preocupação
para você nesse período tão
atribulado, certo?
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EQUIPE

de provas

Você sabia que o Atelier White Dress preparou um time
completo para te atender com a qualidade que você merece?
É que além da equipe de costureiras e bordadeiras, nós
acreditamos no diferencial proporcionado por proﬁssionais
como estilista, modelista e consultora de provas e imagem.
Não é por acaso que nossos ajustes são tão bem avaliados, e
nossa equipe tão acarinhada pelas noivas e cerimoniais.
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ANSIEDADE

e inseguranças

O que pedimos às noivas
nessa situação é respiração e
calma. Os ajustes acontecem
em etapas, por isso, não se
desespere se estiver nas
primeiras provas e ainda
faltarem alguns reparos.
Conﬁe no processo. Se,
ainda assim, houver
preocupações, comunique
nossa equipe para que
possamos te tranquilizar.
Estamos abertas ao diálogo e
nossas modistas estão
preparadas para ouvir suas
preferências e discutir
possibilidades, sempre com
proﬁssionalismo e senso de
realidade. Nossa equipe é
experiente e muito talentosa,
além de sua aliada rumo à
concretização de um sonho.
E pode ter certeza que
faremos nossa parte para
que ele se torne realidade!

Dica preciosa: para tornar a
experiência das provas mais
feliz, escolha bem quem será
sua companhia. Às vezes, uma
amiga muito querida não
entende seu gosto e pode
acabar tornando tudo mais
confuso e difícil para você.
Leve alguém que respeite suas
preferências e traga boas
contribuições.
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A ESCOLHA

dos sapatos

É fundamental que os
sapatos sejam escolhidos
antes da primeira prova de
ajustes do vestido. E a
presença deles é crucial em
todas as provas, aﬁnal o
ajuste será feito para que a
barra ﬁque alinhada com o
calçado. Por isso, se ao
escolher o salto você se
sentir insegura em relação à
compatibilidade da altura
com o comprimento da
barra, agende um encontro
com a sua consultora de
provas.

E, claro, o mais importante:
experimente bem o sapato
que gostar, para garantir que
você escolha aquele que não
só combine com seu vestido,
mas que também seja
confortável. Prove o par e
ande com ele o suﬁciente
para fazer essa avaliação.
Ninguém merece sofrer com
calçado desconfortável no
dia do próprio casamento!

Tenha atenção também para
que a altura e o estilo dos
sapatos sejam compatíveis
com o local do evento - o
salto alto e ﬁno vai bem nos
casamentos na igreja, e o
salto mais grosso se adapta
melhor em uma festa no
campo, por exemplo.
Foto: Sidney Campelo
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PREPARANDO O TESTE

de cabelo e maquiagem

Cabelo e maquiagem são os
itens básicos do Dia da Noiva,
a produção de beleza pela
qual você certamente passará
antes de pisar no altar.
Mas antes dele, acontecem os
testes. Nossa sugestão é que
você marque seu teste de
cabelo e maquiagem faltando
um mês para o grande dia e
na data de uma das provas
do vestido. Desse modo, você
poderá fazer o teste de
manhã e experimentar o
vestido na parte da tarde, já
com o visual completo do
casamento. Assim, vai ser
mais fácil avaliar se todos os
elementos ornam do jeito que
você sonhou!
O Dia da Noiva pode ser feito
em casa, num salão, num
hotel ou no próprio local da
cerimônia. Não há regras
quanto a isso.

O importante é que você
curta bastante esse
momento! E como curtir mais
do que em ótima companhia?
Se embelezar ao lado das
madrinhas, irmãs e cunhadas
é muito mais especial e
divertido, e funciona como
uma espécie de despedida de
solteira. Leve um espumante
e essa festa só de mulheres
estará pronta.
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Dica preciosa: Que tal
tomar emprestado alguns
acessórios do Atelier
White Dress para seu
teste de penteado?
Com opções em mãos e o
apoio da proﬁssional da
sua conﬁança, será mais
fácil escolher o acessório
perfeito. Combine tudo
com sua Consultora de
Provas!

Foto: Giovani Pierre Photography
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ACESSÓRIOS

A escolha do acessório de
cabelo deve levar em conta o
vestido, os sapatos, o buquê
e demais acessórios para que
todos os elementos
conversem entre si e você
esteja divina no grande dia.
Mas que tipo de acessório
usar? Vamos te ajudar a
descobrir.
As noivas mais clássicas e
românticas geralmente
optam por uma coroa,
podendo ser com brilhantes,
pedras preciosas ou
semipreciosas. É possível
usá-la com ou sem véu, ﬁca a
critério da noiva.
As tiaras ornam bem com um
look clássico ou moderno,
variando de acordo com o
acabamento da peça, e
tendem a compor um visual
mais delicado que a coroa.

Para aquelas que desejam
um toque de informalidade,
as versáteis headbands
combinam com vários
penteados, desde os
completamente presos até
os soltos.
Para casamentos ao ar livre,
os apliques ﬂorais, de tecido
ou mesmo de metal, ornam
lindamente os cabelos.
O Atelier White Dress tem
uma diversidade de
maravilhosos acessórios de
cabelo disponíveis para
aluguel. Venha se encantar
com nossas peças e não se
preocupe se ﬁcar indecisa:
além de poder escolher os
acessórios tendo seu vestido
por perto, as noivas podem
levar até três peças para o
teste de penteado.
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REGISTRANDO

a última prova

A última prova é a mais
empolgante, porque
acontece quando o vestido
está perfeitamente ajustado
ao corpo da noiva e todas as
alterações e customizações
já foram feitas. Ou seja, seu
vestido está pronto!
Um momento tão especial
como esse não pode ﬁcar de
fora dos registros de
casamento, não é mesmo?
Pensando nisso, sugerimos
que as noivas venham
acompanhadas de seus
fotógrafos na data marcada
para a última prova e
também façam fotos aqui no
Atelier.
Nossa casa é, sem dúvidas,
um belo cenário para você
curtir ainda mais o seu
vestido antes do grande dia!
Agende este encontro com
sua Consultora de Provas.
Foto: Bitar e Paiva

13

RETIRADA E DEVOLUÇÃO

do vestido

A retirada do vestido no
Atelier White Dress é
marcada logo após a última
prova. Ela acontece,
normalmente, dois dias antes
do casamento. Já a
devolução, deve ser
agendada pela noiva e
acontece no período deﬁnido
em contrato, geralmente
contando com o prazo de até
três dias após a cerimônia.
E atenção: você não poderá
vir pessoalmente retirar ou
devolver o vestido? Sem
problemas! Com uma
autorização escrita por você
- pode ser até um e-mail -,
permitimos que um parente
ou amigo execute essa
tarefa. Simples, né?

Para esclarecer qualquer
dúvida sobre retirada e
devolução de vestidos, provas
e acessórios, é só entrar em
contato com sua Consultora
de Provas pelo telefone
(31) 3494-9518 ou através do
e-mail bh@atelierwhitedress.com.br.

