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5materiais necessários:

. bombons na quantidade necessária (1 por pessoa)

. tule (cor à escolha)

. papel (papel corrente ou metalizado, com textura, padrão, etc)

. x-acto, furador e cortante redondo (facultativo)

. fita de cetim 

5orçamento:

. bombons – 20€/Kg (1Kg = 140 a 150 bombons)

. tule – 2,90€ /m, com 3 m de largura

. papel – 7,58€ por um pacote com 20 folhas A4

. fita de cetim – a partir de 4€ por uma bobine de 25m

. impressão laser a cores – a partir de 0,60€ unidade

. cortante redondo – 20€ (valor aproximado)

. donativo – valor à escolha

para 100 unidades: 55,40€ em materiais + valor a doar à instituição

5fornecedores:

. bombons – Casa Pereira (ou lojas de café e chá similares)

. tule – Tecidos Santo Condestável: www.sctecidos.com  

. papel – Staples ou papelarias com alguma variedade de oferta 

. fita de cetim – retrosarias com revenda

. impressões – centro de cópias

. cortante redondo – 512 ideias: www.512ideias.com

. donativo – instituição à escolha

5sugestões:

Para evitar gastos de dinheiro em peças que acabam no fundo de uma 
gaveta, a “ideia fresca” desta semana é  um donativo – é útil, não se 
estraga, faz realmente diferença e guarda-se no coração. Para que 
ninguém fique desconsolado e perceba a intenção, juntámos um 
bombom e uma mensagem que explica o conteúdo.

Escolha uma instituição que lhe seja próxima por alguma razão – defesa 
dos animais, ajuda médica, apoio à vítima, etc.,  o que lhe fizer vibrar 
o coração – é isso que conta!

Defina o valor que quer dar e gaste o restante nos materiais.
Em vez de bombons pode oferecer sementes ou bolbos de flores, 
biscoitos caseiros ou outro comestível saboroso. Também pode trocar 
por velas ou sabonetes, sendo que esta opção dos chocolates será 
seguramente a mais barata.

Em vez de tule, também pode utilizar papel de seda, quadrados de 
tecidos vários ou simplesmente celofane. Se tiver dificuldade em encon-
trar um cortante redondo, pode usar um copo como molde e cortar 
com tesoura, ou então, usar o formato quadrado. Remate com fita ou 
fitas de cetim, organza ou outro tipo de material e se quiser, pode juntar 
alguns detalhes mais especiais como flores, missangas, etc. Nós 
optámos por gastar o mínimo possível em materiais para canalizar o 
máximo de valor para o donativo.
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, ofertas dos noivos aos seus convidados



Abra um documento de Word na vertical. Componha duas caixas de 
texto (uma para cada “etiqueta”) com cerca de 10 cm de largura por 2 
de altura - deixe as linhas da caixa à vista, para servirem de guias de 
corte.
Escolha uma fonte do seu agrado, mas com boa leitura, e as cores que 
quer utilizar e coloque a sua mensagem de agradecimento. Nós 
escolhemos a Beautiful para os nomes e data (1ª “etiqueta”) e a Chianti 
para o texto de agradecimento (2ª “etiqueta”), tudo em vermelho (a 
nossa paleta de cores é composta por vermelho e marfim), e centrámos 
o texto.

Escolha um papel com alguma consistência (igual ou superior a 120gr, 
tipo cartolina), faça as suas impressões (relembramos o conselho da 
semana anterior – para papéis com textura, brilho ou mais espessos, 
imprima a laser…!).
Imprima a quantidade necessária e corte: deverá conseguir fazer 2 
colunas de etiquetas por folha, no total de 24 etiquetas (com estas 
medidas de 10x2cm – se necessário, adapte-as à quantidade de texto 
que pretende colocar).
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5materiais necessários:

. bombons na quantidade necessária (1 por pessoa)

. tule (cor à escolha)

. papel (papel corrente ou metalizado, com textura, padrão, etc)

. x-acto, furador e cortante redondo (facultativo)

. fita de cetim 
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Com o cortante, faça uma “bolacha” em papel espesso (pode ser 
idêntico ao da etiqueta) para cada bombom. Vai servir de base e 
permitir que o embrulho se mantenha de pé e uniforme.
Corte quadrados de tule na quantidade necessária. Corte a fita em tiras 
de 15 cm (para um nó simples. Se fizer um laço precisará de mais 
quantidade).
Coloque o tule, seguido da bolacha e do bombom e ate com a fita. 

Dê um primeiro nó bem apertado, coloque as duas etiquetas prévia-
mente furadas e dê outro nó e se necessário um terceiro, apertando 
bem.
Para rematar, apare as pontas, na diagonal ou em V.

Voilá…!


