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Entrevista Mundo Mulher/Marcos Sanches*
1 - Antes de tudo, quanto tempo os noivos precisam ter para organizar o
casamento?
Aproximadamente sugiro um planejamento de um ano, pois o cliente fica mais
traquilo para organizar. No entanto, já tive noivos que fecharam contrato de
assessoria comigo em cinco meses. Os noivos precisam sempre pensar na
disponibilidade financeira, por isso recomendo um ano para que o cliente possa
planejar com traquilidade.

2 - Você pode relatar mês a mês o que precisa ser organizado?
Na verdade, é necessário fechar a data do casamento, igreja e assessoria com mais
antecedência. A partir desse momento, há um planejamento da agenda dos
fornecedores de acordo com a disponibilidade dos noivos.
3 - Como a pessoa deve escolher a assessoria para o evento?
Sempre a recomendação deve ser realizada por indicação. No entanto, os noivos
poderão se informar com os profissionais e empresas especializadas neste tipo de
evento social, como buffet, fornecedores.

4 - Quais os benefícios de ter uma assessoria?
O assessor indicará os melhores fornecedores de acordo com a expectativa e
planejamento, disponibilizando o melhor custo benefício, comodidade e agilidade.

5 - Como adaptar o orçamento da organização ao bolso do cliente?
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É necessário o planejamento. O assessor entrará em contato direto com os noivos,
que saberá quais os anseios e quanto poderão gastar. Dessa forma, o profissional
pode adequar toda a organização com a disponibilidade financeira.

6 - Como a assessoria poderia preencher todas as expectativas do cliente?
Durante os meses que antecedem à cerimônia, o assessor se torna uma espécie de
“baby siter” dos noivos. O profissional ficará à disposição para agendamento com
fornecedores, adequações, provas, moldando a festa de acordo com o sonho e
glamour que a data requer, primando sempre o bom gosto e o menor custo.
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* Marcos Sanches:
Com mais de 10 anos de trabalho dedicado a mais de 700 eventos, e
supervisor
na área de eventos externos por 3 anos do Jornal O Estado de S. Paulo,
Marcos Sanches criou uma empresa com o objetivo de oferecer serviços
diferenciados a este segmento exponencial de mercado. Com uma
assessoria
completa e fracionada, contempla as necessidades e expectativas dos
clientes, incluindo planejamento, organização e coordenação dos
encontros,
sejam eles sociais e corporativos.

