Noivos investem em festas personalizadas
Tendência é usar móveis, decoração e iluminação que combinem
com a personalidade do casal
O dia do casamento é especial para todos os noivos, que passam
meses ou até anos planejando a cerimônia e a festa. E, com tantos
eventos parecidos, a tendência agora é personalizar cada detalhe
do espaço que sediará o grande dia. Entre os itens escolhidos a
dedo pelos noivos estão os móveis e a decoração. “O tipo de mesa
e de cadeira e a estampa do estofado e dos guardanapos, por
exemplo, são escolhidos um a um pelos donos da festa. E tudo
deve estar em harmonia, para que os estilos e as cores sejam
coerentes e, claro, do gosto deles, que sempre esperam que tudo
seja perfeito nesta data especial. Nosso trabalho é transformar esse
sonho em realidade”, afirma Larissa Borenstein, diretora-comercial
da Alegratto, espaço de festas do Grupo Marbor, localizado em
Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
A Alegratto oferece, além do prédio, o aluguel de outros itens da
festa, como sofás, mesas, cadeiras, móveis espelhados, tapetes,
toalhas, sousplats e uma grande variedade de acessórios e outros
recursos decorativos que os clientes desejarem. “Nós mudamos até
o estilo de iluminação e temos geradores e equipamentos de som e
vídeo. Quanto mais produtos e serviços os noivos encontrarem em
um mesmo lugar, melhor”, diz Larissa.
Sobre a Alegratto
O prédio da Alegratto tem capacidade para até 300 pessoas, dois
andares, elevador panorâmico, equipamento de áudio e vídeo,
gerador (para casos de queda de energia), cozinha equipada e uma
grande variedade de artigos de decoração. O empreendimento tem
todos os recursos de acessibilidade e localização privilegiada, na
região central de Mogi das Cruzes, em frente ao Hotel Marbor (onde
convidados podem ficar hospedados), com um estacionamento
particular ao lado e perto de pontos de táxi e terminais rodoviário e
ferroviário.
O endereço da Alegratto é Rua João Cardoso de Siqueira Primo, nº
60, Vila Helio. Mais informações pelo telefone (11) 4727-1359, pelos
e-mails alegratto@alegratto.com.br e contato@alegratto.com.br ou
no site alegratto.com.br. Curta a página da Alegratto no Facebook e
veja as novidades de produtos e serviços:
facebook.com/alegrattoeventos.

