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 VAMOS CASAR?

Se você vai casar e procura uma 
       decoração personalizada e afetiva, 

acho que devemos conversar.

Eu sou a Karine Rodrigues e estou 
a frente da Menta & Pêssego há 5 
anos numa roda gigante do amor, 

vivendo muitas emoções junto com 
casais incríveis que me escolheram 
pra contar histórias únicas em um 

                       dia épico na vida deles.

Meu trabalho é mostrar a essência  
     de cada casal com muita bossa 
e estilo, seja ele moderninho, boho, 
minimalista, colorido, escandinavo, 

industrial, romântico, ou do que você 
quiser chamar. Adoro um novo termo, 

    uma ideia diferentona ou 
o jeito simples de fazer. Importante 

mesmo é entregar a decoração 
   que mais tem a ver com cada 

                casal.
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COMO
FUNCIONA

O projeto começa com um bate-papo 
inicial para entender o estilo, conceito, 

entrego uma estimativa inicial listando 
todos os itens e o valor aproximado da 
decoração.

Depois, com o contrato fechado,  inicio 
o trabalho de buscar referências e criamos 
juntos, pastinhas com inspirações. 

os pedidos do casal sejam absorvidos e 
colocados em prática. 

Em paralelo, já começo o planejamento 
e agendo  uma visita técnica ao local 
a ser decorado, e a partir daí tudo 
começa a ganhar forma.  Já começo a 

estampas e texturas que irão compor o 

apresentação completa mostrando cada 
espaço e item que vai compor aquele 
cenário, incluindo planta em 2D ou 3D do
local.
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 PROJETANDO
No projeto,  o objetivo é ilustrar ao máximo, a ideia de 
como a decoração vai �car ao vivo. Coloco os móveis, 
itens e objetos decorativos, �ores, paisagismo, 
iluminação e cenogra�a. 
É importante dizer que, na montagem, testo e uso a 
criatividade pra entender como cada objeto se 
posiciona e costumo ter liberdade criativa dos noivos 
para entregar o que melhor se propõe em cada cenário.

Após apresentação do projeto e aprovação dos noivos, 
envio a lista de custos reais dos fornecedores de 
locação de mobiliário, �ores, iluminação, paisagismo, 
tapetes, objetos e todos os outros itens que vão fazer 
parte do projeto de apresentação. Também incluo 
nesta lista, os itens de comprinhas de decor para 
projetos especiais e equipe, que é a parte fundamental 
nesse processo e quem entrega cada sonho como 
se fossem deles também.

Faço a listagem e intermediação com todos os 
fornecedores e envio o orçamento �nal para 
pagamento dos noivos em uma planilha didática, 
separando os pagamentos entre os meses restantes 
até a semana do casamento, assim, �ca mais 
confortável para o casal que pode se planejar melhor. 
É importante citar aqui que não trabalho com BV ou 
comissão por indicação e todo desconto oferecido 
pelos fornecedores é repassado aos noivos.
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E NA PRÁTICA?

Chegou a hora de tirar tudo do mundo das 
ideias. Costumo chegar com antecedência de 
1 a 2 dias para que o tempo seja aliado e junto 
a minha equipe (geralmente levo de 4 a 5 
pessoas dependendo do local e di�culdade de 
executar o projeto) possamos programar tudo 
nos mínimos detalhes. Quando a montagem 
precisa ser feita no próprio dia do evento, 
aumento nosso sta� para cumprir o que 
prometi no projeto e acelero para entregar o 
local pronto uma hora e meia antes do que foi 
estipulado no convite.  Desta forma, fotógrafos 
e cinegra�stas conseguem registrar todos os 
pormenores da decoração.
Geralmente somos os primeiros a chegar e os 
últimos a sair. Recebo as entregas, e con�ro 
todo material contratado para a decoração, 
além da coordenação de todas as montagens 
executadas por equipes terceirizadas. Após o 
evento, também é minha responsabilidade a 
desmontagem da decoração e 
acompanhamento do recolhimento de todo o 
material contratado.
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Gostamos de propor e receber desa�os. 

Por isso, sempre estamos dispostos pra 
colocar a mão na massa e ressigni�car 
objetos e pensar em detalhes 
especiais, cobrando apenas o custo de 
material e mão de obra terceirizada se 
for o caso. Já �zemos painéis, 
estruturas para altar, backdrops, 
placas com lettering e muitos outros 
projetos personalizados. Além disso, 
temos um acervo com grande parte 
dos nossos objetos feitos à mão e 
também itens exclusivos como neons, 
estruturas de altar, macramês, e 
muitos objetos garimpados em 
viagens.

A missão aqui é pensar junto com o 
casal e criar algo único que re�ita o 
estilo de cada um e o que a nossa 
imaginação e budget permitirem.

NÃO É SÓ
DECOR



.

-
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QUANTO CUSTA?
Trabalhamos com um projeto de decoração. 

E nosso valor de projeto é R$ 6.000.

Mas o que está incluso neste valor? 
Todo o trabalho da Menta & Pêssego. 
São meses ou anos de planejamento, 

pesquisas, reuniões, disponibilidade para 
troca de ideias e pedidos via email ou 

whatsapp, entrega de projeto, contato e 
fechamento de itens e contrato com os 

muitos fornecedores ligados à decoração, 
idas muitos lugares para compras e pesquisa, 

tempo dedicado aos itens feitos à mão, 
lettering, pinturas, organização e mão de obra. 

E os outros itens que compõem a decoração? 
É difícil prever os custos totais da decor sem 
conhecer o casal, seu estilo, pedidos, gostos 

e claro, orçamento! Mas, para que você tenha 
uma prévia do quanto vai gastar, nossas

 Mas claro que cada casamento é único 
e valores também, ok? São muitos itens 

a serem considerados, por isso, uma conversa 
franca é sempre muito bem-vinda. 
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Quero fazer o possível para encaixar 
todas as possibilidades e fazer parte do seu  
dia! E o melhor caminho é entender as 
necessidades do casal, orçamento e traçar 
um plano e estimativa para fazer dar certo.

Para ser o mais preciso possível na hora 
de dar as estimativas a cada casal, o 
ideal é já saber a data, local, número de 
convidados e as ideias principais do que 
os noivos querem para a decoração.

decoração porque entendo que cada 
casal é único e sua decoração também. 
Não trabalho com comissão e todo 
desconto oferecido à decoradora é 
repassado aos noivos.

Agora que você já conhece um 
pouquinho do meu trabalho e como 
fazemos as coisas por aqui, que tal 
darmos um passo adiante no nosso 
relacionamento?

VAMOS 
CONVERSAR?
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O QUE
DIZEM 
POR AÍ

Recentemente a Menta & Pêssego foi eleita pelo 
Caderno Ela do jornal O Globo que publicou uma 
edição especial sobre casamentos, uma das 
melhores empresas de decoração entre nomes 
de peso no mercado do Rio de Janeiro. 

Em 2019 realizei meu primeiro workshop para 
pro�ssionais do mercado focado em decoração 
personalizada e fora da caixa. Já são 5 anos e 
muitos casais que hoje viraram amigos e amamos 
mesmo é o feedback de quem con�a e escolhe a 
gente. Por isso, no Instagram e no nosso site, tem 
alguns dos depoimentos que já recebemos dos 
nossos casais e sempre digo que eles são a 
melhor propaganda que tenho.
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