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Painel de marcação de mesas de Treliça Marcador de mesa papel recortado

Convite com ilustração . Croqui . Envelope impresso no interior Envelope personalizado . Autocolante . Convite . Missal

Ementa

Convite com ilustração

Ementa . Marcador individual

Convite .  Ementa com ilustração

Painel de marcação de mesas
em K-line com 1,5x1,5m

Missal A6
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Paredes forradas a vinil com uma ilustração

Painel de marcação mesas em K-line Marcador A5 Ementa com pendente Convite . Envelope forrado

Ementa

Painel de marcação mesas em K-line 1,2x1,2m

Marcador A6 . suporte acrílicoParedes forradas a vinil com uma ilustração
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Marcador de mesa, suporte strikes

Missal Painel de marcação de mesa personalizado,
com cartões de sitting plan

Convite . Envelope forrado

Cartão de agradecimento

Marcador de mesa .  A4 dobrado ao meio

EmentaCartão de agradecimento

Cadeiras dos noivos

Ementa . Marcador individual
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Menu em papel Marcadores de mesa em madeira

Marcadores de mesa em madeiraPainel de mesas num formato personalizado

Painel de mesas num formato personalizado

Painel de mesas 1,5x1,5m . Ordem alfabética

Site com 5 páginas
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Painel de marcação mesas em K-line com 1,5x1,5m Ementa . Marcador individual em suporte acrílico

Missal A6 Cones para pétalas Marcador de mesa A5 Painel de marcação mesas em madeira 2x2m

Caixas kit ressacaMarcador de mesa de madeira

Ementa
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Site com 7 páginas . Bilíngue Site com 7 páginas . Bilíngue Site com 7 páginas . Bilíngue

Convite díptico com um envelope no interior . Dentro do 
envelope estão várias folhas com informação dos vários eventos

Envelope personalizado A5, 
com impressão na frente e no interior

Envelope personalizado A5, com impressão 
na frente e no interior . Selo personalizado

Programa com informação sobre os vários eventos

Ementa e marcador individual

Sitting plan . Ementa . Marcador individual

Missal A5 . Pulseira personalizada 
para os convidados

Ementa de vinhos . Livro em cortiça

Menu cocktail
em madeira com impressão em vinil 

Barraquinha vallet
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Convite com logotipo . Envelope forrado . Croqui Missal A6

Painel de marcação mesas em k-line . Ordem alfabética 1,5x1,5m Site de 5 páginas

Marcador de mesa 17x17cm em suporte acrílico . Ementa

Convite com ilustração . Envelope . Croqui . Autocolante

Marcador 17x17cm . Suporte strikes Ementa . Marcador individual Painel photobooth

Missal A5 .  Painel de marcação de mesas Treliça 



16 17

Painel de marcação de mesas treliça

Convite . Croqui . Envelope forrado Missal A5

Pormenor do painel

Marcadores A4 dobrado ao meio

Painel de marcação de mesas 1,5x1,5m

Puzzle feito com os marcadores de mesa
onde os convidados escreveram mensagens aos noivos

Marcador de mesa peça de puzzle 

Ementa
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Missal Leque em papel Almofadas personalizadas

Painel de marcação de mesas em madeira 2x2m Painel de dedadas para os convidados a sua ‘marcarem presença’ Marcador de mesa em madeira Ementa com corte para o guardanapo

Marcador individual com suporte de uma rolhaCadeiras dos noivos
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Ilustração personalizada

Aguarelas personalizadas Aguarelas personalizadas

Ilustrações personalizadas Logotipo personalizado Logotipo com ilustração personalizado

Logotipo personalizado Logotipo personalizado com ilustração
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Save the date 

Save the date 

Save the date 

Save the date 

Site com 4 páginas

Site com 5 páginas 

Site com 5 páginas 

Site com 4 páginas

Site com 5 páginas 

Site com 5 páginas 

Site com 4 páginas

Site com 5 páginas 

Site com 5 páginas 
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Convite só texto

Convite só texto . Envelope standard
Autocolante com ilustração

Convite só texto . Croqui . Envelope personalizado

Convite só texto 

Convite . Na frente o logo e no verso um bilhete de avião
Envelope com impressão no interior

Convite redondo muda a informação ao rodar o convite 
Croqui no verso

Convite/ envelope personalizado Convite/ envelope personalizado 
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Envelope standard

Envelope personalizado com impressão na pala

Envelope personalizado

Envelope personalizado com forro Envelope personalizado em cartolina

Envelope personalizado em cartolina
com remetente escrito por um caligrafista

Envelope quadrado transparente . Impressão na frente 
com as moradas dos remetentes

Convite com ilustração e croqui no verso
Envelope com impressão no interior
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Missal

Missal e EmentaMissal A6

Missal A5

Leques de tecido com impressão na haste

Leques em papel com personalização do logo

Leques de tecido com impressão na haste

Leques de madeira
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Painel de marcações de mesa 
com diversas folhas em arranjos de flores

Painel de marcações de mesa em portas de madeira

Paineis de marcações de mesas em K-line 1,5x1,5m
ordem de mesas e ordem alfabética 

Painel de marcações de mesa em portas de madeira com flores

Painel de marcação de mesa em K-line 1,1x1,2m Painel de marcação de mesa em tela

Listas para as hospedeiras com o sitting para as hospedeirasPainel de marcações de mesa de madeira com fio e molas
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Marcador de mesa de papel . Suporte acrílico Marcador de mesa de papel . Suporte de rolhas

Marcador de mesa em madeira Marcador de mesa de papel 17x17cm . Suporte strikes Marcadores de mesa . Número em madeiraMarcadores de mesa em papel, dobrado ao meio

Marcadores de mesa . Número em acrílico fosco Marcadores de mesa . Número em acrílico branco
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Ementa em papel Ementa em papel num suporte de madeira com uma mola

Ementa em papel Ementa em papel Marcadores individuais em papel dobrado ao meioMarcadores individuais em papel dobrado ao meio

Marcadores individuais em papel dobrado ao meio Marcadores individuais em papel dobrado ao meio
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Chapéus personalizados Sinalização em madeira

T-shirts personalizadas Toalhas de praia personalizadas Sinalética em placas de madeira

Sinalética em madeira Placa de madeira

Sinalética em PVC
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Bares decorados com vinil personalizado Pista de dança com vinil personalizado

Pista de dança com vinil personalizadoPista de dança em led personalizada

Pista de dança com vinil personalizadoPlaca de madeira para decorar o bar

Bares decorados com vinil personalizadoBares decorados com vinil personalizado



40 41

Almofadas personalizadas quadrada . Estampadas Balcão de recepção Sinalização de balcão . Letras recortadas em vinil com espessura

Balcões de recepção e tapete personalizadoCenário de Photobooth

Personalização dos aventais dos empregados

Almofadas personalizadas quadrada . Estampadas Almofadas personalizadas de vários formatos . Impressas
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