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5materiais necessários:

. “pedras decorativas” em vidro (1 por pessoa)

. papel (papel corrente ou mais especial, metalizado, com textura, com 
padrão, etc)
. x-acto e caneta de feltro ou “rollerball” de ponta fina
. cola 
. adereços decorativos (facultativo) 

5orçamento:

. “pedras decorativas” em vidro – 1,80€ (caixa com 20 unidades)

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

para 100 unidades: 12,30€

5fornecedores:

. “pedras decorativas” em vidro – lojas Bagatela (ou “lojas dos 300” 
similares)
. papel – Staples ou papelarias com alguma variedade de oferta em 
papéis especiais
. adereços decorativos (lojas de revenda de artigos de bijouteria)

5sugestões:

Esta semana apostámos num pormenor pouco utilizado, que são os 
marcadores de lugar.
Se juntar um marcador com a lista de pessoas que quer sentar em cada 
mesa (semelhante à nossa proposta da Happy Hour nº0), não precisa 
de um placard.
Aproveite para tirar partido da decoração, juntando pequenos detalhes 
como conchas e búzios, areia de praia e colorida (areia de vidro, que 
pode encontrar no mesmo tipo de lojas indicadas) e fitas, mantendo 
alguma neutralidade nas flores, que podem ser brancas.
Tire partido desta sugestão e aplique-a num jantar em sua casa, a dois 
ou com os amigos.
Garantimos que ficarão bem impressionados!
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, marcadores de lugar para temas de mar, praia, Verão, água, Ilhas Gregas...



Escolha um papel com alguma consistência (mais de 100gr), tirando 
partido das cores e texturas, e corte tiras com 1,5cm de altura por 12 de 
comprimento.
Pegue na sua lista de convidados e escreva os nomes um a um, 
deixando uma margem de 3cm do lado esquerdo, com uma boa caneta 
de ponta fina (evite as canetas de gel, já que levam muito tempo a secar 
e não são indicadas para todos os tipos de papel).

Nós optámos por escrever manualmente, dando um ar descontraído e 
informal, como se quer numa festa de praia, mas se acha a sua letra 
pouco elegante, abra um documento de Word na vertical e componha 
a listagem de convidados – deixe espaço suficiente entre cada nome 
para poder cortar e mantenha a margem esquerda de 3cm. 
Escolha uma fonte do seu agrado, mas com boa leitura e tamanho, e as 
cores que quer utilizar.
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Pegue em cada tirinha de papel com o nome e cole à peça de vidro – 
coloque um pingo de cola na ponta esquerda (do lado de cima, onde 
escreveu o nome), e acerte com o centro da pedra (na parte de baixo).

Se quiser, junte alguns adereços decorativos - brilhantes, lantejoulas, 
conchas, etc.

A nossa paleta é composta por tons de azul, beige e branco. Juntámos umas fitas. Voilá…! 


