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O SERVIÇO OFERECIDO OFERTA PARA A TEMPORADA CP 2019

8/11/2019 16:25:33 Alves Cerimonial e Eventos 31973587278

Assessoria completa em Eventos (cerimonial). Acompanhamos nossos clientes 

nos orçamentos e fechamentos de contratos, fazemos o check list do evento,e 

acompanhamos todo o desempenho no dia.

1.500,00
Cerimonial, prestamos assessoria 

completa em eventos.

Até 40% na assessoria completa e até 20% na 

assessoria básica.

8/11/2019 18:15:32 Grupo Apassionato 31 991745858

Grupo musical para cerimônias de casamento, aniversários, receptivos e eventos 

em geral, composto por músicos com formação acadêmica e ampla experiência 

profissional. 

1.400,00
Música para cerimônia de 

casamento

Até 10% de desconto em qualquer um de nossos 

pacotes.

8/11/2019 19:43:18 Zuleica Martins 31 99233-0310
Aluguel toalhas,guardanapos, dommas e jogoamericano.Montagens de mesa de 

doces
Qualquer valor

Aluguel toalhas,guardanapos, 

dommas e jogos americanos

Toalhas de jacquard a R$16,80 cada e 10% de 

desconto no aluguel dos guardanapos. 

8/11/2019 21:24:46 Lara Aquino Estética Avançada (31)997101507 Serviços na área de estética facial e corporal 420 reais
Serviços na área de estética facial e 

corporal.

Desconto de 25% no pacote com 4 sessões de 

drenagem facial e corporal.

8/12/2019 0:09:00 Sobrancelharia 31992773246

Trabalhamos na prestação de serviço no segmento da estética e beleza, 

ofertamos design de sobrancelhas, alongamento de cílios, micropigmentação, 

limpeza de pele, maquiagem, manicure e pedicure e entre outros. 

500

Estética e beleza, design de 

sobrancelhas, alongamento de 

cílios, micropigmentação, limpeza 

de pele, maquiagem, manicure e 

pedicure e entre outros.

Ofereça 20% de desconto em todos os serviços e 

essa campanha

8/12/2019 9:29:44 DJ JARDEL 31 996179352 Boates, sonorização, palcos, iluminação, efeitos especiais e projectos eventos. R$800,00

Boates, sonorização, palcos, 

iluminação, efeitos especiais e 

projetos para eventos.

Até 20% de desconto na contratação de uma das 

nossas boates.

8/12/2019 9:55:49 Silas Bugão 31 987955887

Shows para festas em geral. Um show estilo baile com todos os estilos musicais, 

bem dançante e animado. Músicas que remetem boas memórias e nos traz 

felicidade 

2100 trio e 2600 banda

Show eclético com todos os estilos 

musicais. Relembrando grandes 

sucessos e trazendo boas 

memórias. Toda a animação em trio 

ou banda com som, iluminação e 

Desconto de 10% para você ter o nosso show no 

seu evento.

8/12/2019 10:22:47 Dornelas Soluções Gráficas (31) 31074066 Personalizados, Customizações e Banners R$200,00
Personalizados, customizações e 

banners.

Descontos imperdíveis nos seguintes ítens: Taças 

Champanhe Acrílico 180ml, Taças Gin Acrilico 

580ml, Long Drinks Acrilico 350ml, Caneca de 

Acrilico 300ml, Caneca de Acrilico 430ml,Chinelos 

personalizados, Blusas poliestar branca sublimação 

8/12/2019 11:19:30 VE Flores Atelier 31 3687-9349
Decoracao de festas e eventos, arranjos florais, buques de noiva e casuais, 

assinatura de flores
5 mil reais

Decoração de festas e eventos, 

arranjos florais, buquês de noiva e 

casuais

02 arranjos altos de mesa de bolo com 50% de 

desconto 

8/12/2019 12:08:28 Mirante Convites & Impressos (31) 3177-5250 Convites e Papelaria Personalizada para eventos e impressos gráficos (em geral). R$300,00

Convites e papelaria personalizada 

para eventos e impressos gráficos 

(em geral).

15% de desconto em convites para pagamento à 

vista em dinheiro + 4 brindes.

8/12/2019 12:10:38 Marcos Soares Hair Stylist 31 37732812

Realizamos o sonho do grande dia de tantas mulheres, o tão esperado Dia da 

Noiva, fornecendo o que há de melhor em atendimento e qualidade. Além de 

fornecer todos os serviços necessários para o embelezamento das mulheres . 

Qualquer um de nossos pacotes de Noivas e Debutantes 

Realizamos o sonho do grande dia 

perfeito das noivas, oferecemos o 

que há de melhor em atendimento e 

qualidade. Além de fornecer todos 

os serviços necessários para o 

Fechando um de nossos pacotes, além de ganhar 

5% de desconto, você ganha de presente penteado 

e maquiagem para produção do pré ou pós wedding 

as noivas. E para debutantes  cabelo e maquiagem 

para produção do “ Book ”. 

8/12/2019 13:05:44 Anna Santos 37738228 Fazemos roupas para festa e noiva 700
Vestidos de noiva e roupas para 

festas.

Você pode ganhar 10% de desconto no feitio do seu 

vestido de noiva.

8/12/2019 16:11:20 Aparattus Festas 971738818 Locação de móveis para festas e eventos R$300,00
Locação de móveis para festas e 

eventos .

Locações de móveis acima de R$600,00 , ganharão 

um vale para locar mais R$200,00 em móveis 

conosco. 

8/12/2019 17:29:40 Splendore Eventos 986232735
Locação de salão para realização de Eventos, cerimonias de casamentos, 

aniversarios e eventos em gerals
9.900,00

O melhor e mais completo salão de 

eventos da região, temos um amplo 

espaço, estacionamento, linda área 

externa para realizar sua cerimônia, 

gerador de energia, aqui 

Somente na Temporada Cerimônia Perfeita pode 

pode contratar o Splendore Eventos a partir de 

R$9.900,00

8/12/2019 17:38:15 Foto Arte Digital 3774 4180
Fotografias e filmagens de casamentos , 15 anos, cabine divertida,  sonorização,  

projeção multimidia
1.200,00

Fotografias e filmagens de 

casamentos , 15 anos, eventos 

coorporativos, cabine divertida,  

sonorização e projeção multimidia.

Na Temporada Cerimônia Perfeita você leva a 

Cabine Divertida para sua festa, faça a melhores e 

mais engraçadas poses, e com muitos acessórios 

por apenas R$1.200,00

8/12/2019 19:38:37 Karina Higino 31 99527-5313 Produções de noivas e especializada em chás de lingerie 450



8/12/2019 20:32:00 Marcos Belerete / Banda Vitrine 31998516362 Nossa empresa vende shows!! 2000 reais

Shows para animar ainda mais a 

sua festa, temos Banda Marcos 

Belerete  e a Banda Vitrine.

Na compra do Show de Marcos Belerete + o Show 

da Banda Vitrine, você pode ganhar até 20% de 

desconto. 

8/12/2019 22:07:45 Flores da Serra Decorações 37716946 Decoração com flores naturais 200
Decoração com flores naturais para 

todos os tipos de eventos.

Você pode ganhar até 30% em descontos e leva um 

brinde surpresa também!

8/12/2019 22:11:22 Coquetelaria Andrey BARTENDER 031 992902238
Trabalhamos com todos os tipos e tamanhos de eventos, com um cardápio 

variado e personalizado para cada evento.
$1500

Trabalhamos com drinks clássicos, 

shots, e uma carta exclusiva de 

drinks autorais em todos os tipos e 

tamanhos de eventos, com um 

cardápio variado e personalizado 

10% de desconto + a régua de shot no seu evento.

8/12/2019 22:55:31 MIRABLE BUFFET 31987657907 Serviços de Buffet para eventos 5.000,00

8/13/2019 8:48:50 Hotel Atlas San Diego 3137758800

O Hotel Atlas está localizado na Av. Coronel Altino França, na orla da Lagoa 

Paulino, próximo a bares, restaurantes e as principais empresas instaladas em 

Sete Lagoas. O hotel tem fácil acesso as rodovias BR-040, MG-424 e MG-238 e 

está a 45 km do Aeroporto de Confins. O Hotel Atlas é o endereço perfeito para 

sua viagem de negócios ou lazer, perto de tudo, vizinho do circuito gastronômico e 

350
Noite de núpcias e hospedagem em 

geral.

10% de desconto no pacote núpcias em 

apartamento de frente para Lagoa.

8/13/2019 11:17:38 Fazenda das Aroeiras 31.984.527.725 Hotel Fazenda e Eventos 1.000,00 reais

Alugamos um espaço lindo com a 

natureza deslumbrante para festas 

e eventos.

15% de desconto no aluguel do nosso espaço + 

entrada franca no show "Tributo a Jovem Guarda" no 

dia 21/09/19.

8/14/2019 10:33:22 Estúdio Marta Lucena fotografia 3199452715

Marta Lucena fotografa fazemos fotos em estudio book de bebe, casal 

namorados, familia, gestante. Evento de 15 anos, casamento, bodas e eventos no 

geral

album a partir  de 380,00

8/14/2019 12:27:49 cheiro do matto 31 9 7114-2037

Cheiro do Matto uma empresa 100% artesanal com aromatizador, sabonetes, 

lembrancinha de  casamento, batizado, caixa personalizadas pros padrinhos, 

caixa com tolha e sabonete para mães e amigas, caixa rolha vinho, caixa tampinha 

e cofres para noivos guardar para lua de mel, e presente no geral

500

um cheirinho especial e 100% 

artesanal.

Aromatizador, água para lençóis, 

sabonete barra, sabonete liquido, 

sais de banho, tolhas 

Até 5% de desconto em nossos produtos.

8/14/2019 20:11:12 Jaqueline Souza da Silva 31 9 9290-6998 Doces para eventos em geral R$500,00

Aromatizador, água para lençóis, 

sabonete barra, sabonete liquido, 

sais de banho, tolhas 

personalizadas, caixas para 

padrinhos, cestos, caixa rolha vinho 

Até 10% de desconto

8/15/2019 8:02:35 BE HAPPY CLUB 7L 997341010
Alugamos salão de festa infantil,  onde todos podem se divertir, com os melhores 

brinquedos,  monitores treinados para maior segurança para todos
2499

Aluguel de salão para festas 

infantis, aqui os adultos também se 

divertem com brinquedos incríveis, 

e as crianças são monitoradas por 

profissionais capacitados, trazendo 

Um mega desconto na nossa festa escola, de 

R$2.990,00 por R$2.499,00.

8/15/2019 12:08:22 Lucia Raposo Cerimoniais (31) 3771-7992 Serviços de organização de eventos, assessoria em eventos, cerimoniais R$1 000,00

8/15/2019 13:23:17 Fator R3 31 995440013

Ranny Reis e Roger Reis já passaram por bandas de grande nome em MG, 

devido suas experiências  resolveram fazer o próprio trabalho, fundando então a  

Banda Fator R3. A mesma vem se destacando como uma das melhores bandas 

compactas do mercado, onde já realizou vários tipos de eventos.  Com uma 

estrutura diferenciada composta por painel de led, mini trio elétrico, piano branco, 

R$500,00

Com um dos melhores shows da 

atualidade, atendemos vários tipos 

de eventos, temos desde a 

formação com vários músicos, 

painel de led, mini trio elétrico, 

Fechando conosco nessa temporada você pode 

escolher entre três pêmios: 1a opção: Ter o 

receptivo com piano, 2a opção: Ter a participação do 

trio elétrico no show, 3a opção: 5% de desconto no 

pagamento à vista.

8/15/2019 14:34:19 Academia CROSSBOLT 31994088689

*_CROSSBOLT*  _Chega de desculpas: CROSSBOLT oferece um treino rápido e 

intenso, ideal para quem está sem tempo pra academia_ Trabalhamos com um 

treino moderno que está em sintonia com as tendências do fitness, composto de 

um treinamento de curta duração e intensidades mais elevadas, comprovados tão 

ou mais eficazes que exercícios de longa duração. Treinos diários de 30 minutos e 

R$250,00

Personal para casal, trabalhando 

saúde e beleza para que os dois 

estejam deslumbrantes no dia do 

SIM.

2x/semana R$250,00 por mês 

3x/semana R$300,00 por mês 

4x/semana R$430,00 por mês 

Para quem fechar na feira.

8/15/2019 15:47:58 Bruno Phillip 37730562
Dia da noiva , produção de noivas , cabelo e maquiagem,  consultoria para noivas 

, espaço especial para noivas e madrinhas 
690

Dia da noiva , produção de noivas , 

cabelo e maquiagem,  consultoria 

para noivas , espaço especial para 

noivas e madrinhas.

Fechando na  Temporada Cerimônia Perfeita você 

ganha até 10% de desconto em nossos pacotes.

8/15/2019 20:27:20 Iguarias Vó Ilse 31 99631 1317
Doces e geleias artesanais que se transformam em lembrancinhas, brindes e 

presente para madrinhas e padrinhos 
200

Vendemos amor e consideração em 

forma de potinhos de doce de leite 

e geleias artesanais, e eles se 

transformam em lembrancinhas 

para madrinhas e padrinhos e seus 

Na compra de 100 potinhos de 40ml de doce de leite 

você leva 10% a mais dos nossos potinhos de amor. 

8/16/2019 9:37:29 Orthocrin Franquia Especializada 3137741007

Estamos na empresa a mais de 50 anos com uma linha especial de colchões de 

espuma,molas ensacadas e ortopédicos. Também trabalhamos com travesseiros 

e protetores de colchao. Sempre com o objetivo de promover o sono de saúde .

Acima de 500,00 

Oferecemos uma linha especial de 

colchões de espuma, molas 

ensacadas e ortopédicos. Também 

trabalhamos com travesseiros e 

protetores de colchão. Sempre com 

Até 15% de desconto nos nossos colchões, e nas 

compras acima de R$1.000,00 leve também um 

travesseiro.

8/16/2019 18:49:09 ATELIE DA LOLA CONVITERIA (31)3024-8755 Convites e artigos personalizados para casamentos, debutantes, bodas 100 convites

Convites e artigos personalizados 

para casamentos, debutantes, 

bodas.

7% de desconto (para compras acima de 100 

convites).



8/16/2019 21:42:49 Ivison Amábile 988684454 Música na Cerimônia R$1.500,00
Música para cerimônia de 

casamento.

Até 10% de desconto na Temporada Cerimônia 

Perfeita.

8/17/2019 11:28:44 Comemorar Festas 3776-4222 Locação de utensílios e Peças de decoração 300, 00
Locação de utensílios e peças de 

decoração para eventos.
10% de desconto no aluguel de nossas peças

8/17/2019 11:36:30 Juliana Leão 31999863983 Alugo toalhas, guardanapos e dommas para grandes e pequenos eventos. R$100,00

Aluguel de toalhas, guardanapos e 

dommas para grandes e pequenos 

eventos.

10% de desconto nos contratos acima de R$200,00.

8/17/2019 13:36:16 Ivana Soares Personalizações 31.991.741.278

A arte de receber bem, começa convidando com elegância... Trabalho com a 

Caligrafia, proporcionando um toque especial demonstrando seu carinho para com 

os convidados. Agregando também produtos Personalizados, para que possa 

presentea-los.

R$100,00

Uso a arte da caligrafia para 

mostrar elegância ao evento do 

cliente, trabalho também com 

produtos personalizados como 

chinelos, camisas, taças e outros.

Fazendo acima de 100 unidades de personalizados 

você ganha 10% de desconto.

8/19/2019 12:20:35 GM Gold 99371-7054
Trabalhamos com alianças em ouro 18k. Atendemos a domicílio em BH e região. 

Enviamos para todo o Brasil via sedex.
R$200,00

Trabalhamos com peças em ouro 

18K

Na compra do par de aliança, você ganha um par de 

argolinhas para ficar ainda mais linda.

8/19/2019 14:58:57 Dias Barber Shop 3137731268 Exclusivo a Grandes Homens  Cabelo-Barba-Dia do NOIVO- Estética R$200,00

Exclusivo a Grandes Homens  

Cabelo-Barba-Dia do NOIVO- 

Estética.

Fechando o pacote Prata o noivo ganha 15% de 

desconto + uma caneca personalizada.

8/19/2019 18:00:06 CASA de CASA 3137767780
Lista de Presentes para Casamentos, Chá de Panela, Chá Bar, etc. Utilitários e 

Decoração!
Cadastrar a Lista de Presentes 

Lista de Presentes para 

Casamentos, Chá de Panela, Chá 

Bar. Utilitários e Decoração!

Fechando sua lista de presente conosco, você 

ganha um brinde surpresa.

8/20/2019 19:06:29 ATELLIE GEANFRANCK FONSECA 31-3771-2164
Aluguel de vestidos de noiva, festas, ternos e debutantes. Também Vestidos sob 

medida!!
Por contrato fechado

Aluguel de vestidos de noiva, 

festas, ternos e debutantes. 

Também Vestidos sob medida!

Entre em contato conosco na Temporada Cerimônia 

Perfeita e tenha 15% de desconto, podendo ainda 

parcelar o valor. 

8/21/2019 20:29:29 Azul Viagens Sete Lagoas 31 31760001 Pacotes de Viagens, Cruzeiros, Passagens Aéreas, Aluguel de veículos. R$3.000,00

Pacotes de Viagens, Cruzeiros, 

Passagens Aéreas, Aluguel de 

veículos.

Comprou um pacote, ganha uma mala de mão!

8/28/2019 6:01:01 Realizze 31992330305 Festas exclusivas 500 Festas exclusivas Descontos Especiais

8/28/2019 16:02:52 Estúdio Kriei 31 995786090 Papelaria personalizada e mimos de luxo para momentos especiais R$300,00
Papelaria personalizada e mimos de 

luxo para momentos especiais

Espaço infantil completo juntamente com os 

parceiros Mimuai e Realizze. Um espaço interativo 

de recreação voltado para as crianças.


