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 Somos uma empresa que tem 16 anos no mercado, 

com vasta experiência e extensões no segmento de 

eventos com acervo atualizado exclusivo e próprio. 

Realizando sonhos e surpreendendo todos os clientes 

com muita qualidade e carinho, pois tratamos a cada 

evento como único. Nosso objetivo e entender o que 

cada cliente sonha para seu grande dia, tornando 

assim inesquecível. Amamos nosso trabalho!!! 

A empresa Monica Decorações convida 

você para fazer parte dessa linda história!!!!.



 Buque de Rosas 

Nacionais  

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Buque de Rosas 

Importadas   

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Buque de Mix de Flores

 Buque de copo de Leite

 Buque de Hortência

 Buque de Folhagens      

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Buque com Orquídeas

 Buque com Callas

 Buque com Tulipas 

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Tiaras para Daminhas

 E Tiara para Pré-

wedding

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Buques para Daminhas 

 Buques para Madrinhas 

 Buques para Pré Wedding 

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Lapela em Gypsophila
 Lapela em Mini Rosa
 Lapela em Austromelia
 Lapela em Cravo  

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Coração em Gypsophila

FOTOS ILUSTRATIVAS 



 Lapela em Orquideas

FOTOS ILUSTRATIVAS 



Antes de tudo, Obrigado pelo contato e PARABÉNS pelo seu 

evento, que este dia seja muito inesquecível a vocês.

O sucesso do nosso trabalho sempre foi o bom relacionamento, 

por isso gostaria muito de conhece-los. Vamos agendar um bate 

papo presencial? Será um prazer recebê-las em nosso escritório! 

E Entender com detalhes o que sonham.



Forma de Pagamento 

Podendo ser parcelado com cheque pré-datado sem juros 

 Á vista com desconto 

Entrada de 30% e pagamento até 20 dias antes do evento

Tabela de Investimento 

Buques 1 R$             280,00 cada

Buques 2 R$             380,00 cada

Buques 3 R$             480,00 cada

Buques 4 R$             600,00 cada

Acessório 1 R$               80,00 cada

Acessório 2 R$               50,00 
Cada 
cada

Lapelas 1 R$                 8,00 Cada

Lapelas 2 R$               15,00 
cada
cada

Coração p/ Aliança R$               120,00 
cada
cada


