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TRAÇANDO O PERFIL DE SEU EVENTO 

a) Eu desejo que meu casamento (evento), seja no campo e não me importo com: Calor, Frio, Chuva, Barro, insetos e folhas ao chão. 

b) Eu desejo que meu casamento (evento), seja em um ambiente mais controlado com: ar condicionado, piso em porcelanato,  ambientes 
com vegetação, mais sofisticado. 

c) Eu não me importo em me casar entre as mesas com as pessoas de costas para a cerimonia, desarrumando as mesas que estão 
montadas para a recepção com copos e guardanapos entre outros itens. 

d) A minha festa vai ser bem animada, desta forma não posso escolher uma pista de dança pequena e também gostaria de preservar os 
convidados que preferem o som mais baixo.  

e) Desejo todas as pessoas no mesmo ambiente ou não me importo com esta divisão 

COMPARATIVO DE ESPAÇOS Marques    

1. Possui ar condicionado em todos os ambientes (ao menos 3 maquinas por ambiente)? S    

2. Possui espaço de cerimonia climatizado? S    

3. Trabalha com ao menos 06horas de evento? S    

4. O termino do evento pode ir até 03:00 da manha com som alto? S    

5. Possui mobiliário de decoração incluso no valor (sofás, mesas e armários)? S    

6. Visitei a cozinha (verifiquei o seu tamanho)? - Possui infraestrutura completa de cozinha? S    

7. Possui lustres? S    

8. Possui DJ incluso e bom equipamento de som e iluminação? A pista estava funcionando S    

9. Possui projetores inclusos? S    

10. A balada é entre as mesas do salão ou em local a parte? A parte    

11. Possui Pista da Dança para mais de 50 pessoas? S    

12. Iluminação em LED para mesa de bolo já esta inclusa? S    

13. Possui escada no meio do salão para fazer a minha REENTRADA? S    

14. Possui Churrasqueira? S    

15. Possui Vestiário para o Buffet? S    

16. Possui Gerador incluso / É cobrado em caso de uso S / N    

17. Possui toalete para deficientes? S    

18. Os toaletes são no mesmo andar onde ficam os convidados? S    

19. Possui camarim com ar condicionado? S    

20. O acesso ao ESPAÇO é de fácil localização? S    

21. O espaço cobra por utilizar mesas e cadeiras, acima da quant descrita em contrato para o 
meu evento? 

N    

22. Espaço possui escadas e tem elevador? S / S    

23. O espaço conta com um PLANO B – para realizar a minha cerimonia em caso de chuva (O 
ESPAÇO já me forneceu este valor)? 

S    

24. Valor da taxa de cozinha? (buffet cadastrados / sem cadastro) – R$ 0 / 140    

25. Consultei os  documentos do espaço:  AVCB / licença de Funcionamento / CNPJ ? S    

26. Possui Wi-fi e Hidrantes? S / S    

27. Possui saídas de emergência (outra acessos fora o da entrada)? S    

28. No valor já esta incluso segurança, coordenador do espaço, pessoal e material de limpeza? S    

29. O espaço oferece 04 vagas de estacionamento sem cobrança? / Possui serviço de Vallet para 
o meu convidado? 

S /S    

30. Caso eu aumente a minha lista de convidados o espaço comporta esta diferença? ate300    

 

http://www.espacomarques.com.br/

