[Apresentação]

Festas de aniversário infantil e de adulto também.
Festa em casa, no buffet ou na escola. Aniversário de
casamento, formatura, 15 anos, chá bar, mesversário...
Festa planejada ou de surpresa.
Colorida ou para não passar em branco.
Festa com amigos, festa familiar.
Festa temática ou sem motivo algum.
Festa única, festa para todos.
Seja qual for o tipo da sua comemoração,
o Guia Aniversário e Festas ajuda você a encontrar
os melhores fornecedores de serviços e produtos
para sua festa ou evento.
Celebre os bons momentos da vida, compartilhe suas
conquistas. E eternize sorrisos, lembranças e alegrias.

Quem Somos
O Guia Aniversário e Festas é uma plataforma online que reúne
em um só lugar fornecedores de serviços ou produtos na área
de festas e eventos.
Oferece aos usuários algumas ferramentas e conteúdos para
auxiliá-los na organização de suas festas, tais como: Orçamento
Express, Calculadora de Festas, Promoções e Cursos.

A quem se destina
Destina-se a todos que desejam organizar sua festa ou evento,
e que estão em busca de fornecedores, ideias e orçamentos.
E a todos os profissionais e empresas do setor de festas e
eventos, que desejam divulgar seus serviços para um público
segmentado.
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Objetivo
O objetivo principal do Guia Aniversário e Festas é tornar-se uma
referência na divulgação de fornecedores de festas e eventos, de
forma a contribuir para a divulgação do trabalho de empresas e
profissionais do setor ao alcance de um público direcionado.
Com início de suas atividades em abril de 2018 na região da
Grande Florianópolis, cidade sede do Guia, futuramente estará
presente em outras cidades e regiões do País.
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Tipos de Festas
Festas de Aniversário

Festas de Chá

Aniversário Infantil

Chá Bar

Aniversário Teen

Chá de Bebê

15 anos

Chá de Lingerie

Aniversário Adulto

Chá de Panela

Mesversário

Chá de Revelação

Festas de Casamento

Festas Temáticas

Festa de noivado

Festa à Fantasia

Bodas de Casamento

Festa Junina

Mini-wedding

Halloween

Open House

Natal
Réveillon

Empresas

Páscoa

Eventos Empresariais

Carnaval

Aniversário da Empresa

Batizado

Festa de Fim de Ano

Outras festas
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Confira alguns tipos de
festas e eventos mais
procurados por quem
deseja organizar
a sua comemoração

Produtos e Serviços para Festas
Veja algumas categorias de fornecedores que poderão constar no Guia Aniversário e Festas:

Espaços para festas

Serviços de apoio para festas

Assessoria e Cerimonial

Buffet Infantil
Salões e Associações
Sítios e Chácaras
Restaurantes e Bares

Garçons, Copeiras e Bartenders
Seguranças

Convites e Lembrancinhas

Foto e Vídeo

Convites
Lembrancinhas e Brindes

Fotógrafos
Cabines fotográficas
Filmagem e edição de vídeos

Presentes

Cardápio para festas
Bolos e Doces
Salgados e Finger Food
Buffet a domicílio
Barraquinhas e Food Trucks
Bebidas e Distribuidoras
Pizza em casa
Sushi em casa

Animação para festas
Aluguel de Brinquedos
Recreadores, Personagens e Mágicos
DJ, Som e Iluminação
Bandas e músicos
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Decoração de festas
Decoração e cenários
Papelaria e personalizados
Escultura em balões
Flores e Arranjos
Arte em Biscuit, Feltro, EVA
Artigos para Festa
Tendas e Palcos
Aluguel de toalhas e louças
Aluguel de mobiliário

Brinquedos de madeira
Presentes Criativos

Moda e Beleza
Roupas e acessórios
Trajes de festa
Fantasias
Maquiagem e penteados

Outros Serviços

O portal
O Guia Aniversário e Festas
apresenta as últimas tendências
de inovação tecnológica em seu
desenvolvimento, que o torna
rápido e visualmente agradável,
com um design moderno,
responsivo e de fácil utilização pelos
usuários.
Sua plataforma dispõe aos usuários
facilidades para a organização
de seus eventos e conteúdos
direcionados.
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Funcionalidades
Confira algumas facilidades oferecidas aos usuários que desejam organizar as suas festas:

Guia de Fornecedores

Orçamento Express

Encontre os fornecedores ideais de
produtos e serviços para sua festa.

Receba vários orçamentos sem
compromisso a partir de uma
única solicitação.

Planejador Online

Promoções e Sorteios

Gerencie sua lista de convidados,
orçamentos, fornecedores e tarefas
(em breve!).

Calculadora de Festas
Acerte na quantidade de comida e
bebida que irá servir em sua festa.
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Acompanhe as promoções que
irão tornar a sua festa ainda mais
completa.

Cursos e Oficinas
Aprenda cursos na área de festas
e eventos com quem é expert no
assunto.

Benefícios e Vantagens aos Fornecedores
• Contribuição para a presença digital da sua empresa;
• Divulgação de seus serviços para um público segmentado, 24h por dia e 7 dias por semana;
• Página individual com informações, galeria de fotos e pedidos de orçamentos;
• Acesso aos orçamentos enviados na modalidade Orçamento Express;
• Receba avaliações de seus clientes;
• Divulgue promoções de seus serviços ou produtos;
• Divulgue os cursos e oficinas que você ministra ou organiza;
• Suas festas ou serviços realizados em nossa galeria e/ou blog;
• Entre outros.

w ww.guiaaniv ersa ri o. c om . br

Entre em contato e saiba como
ser um fornecedor parceiro
contato@guiaaniversario.com.br
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www.guiaaniversario.com.br
contato@guiaaniversario.com.br
@guiaaniversario
fb/guiaaniversario

