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Céu Azul Dia da Noiva
Informação do Anunciante
Nome:
Céu azul Dia da Noiva Céu
Azul Dia da Noiva
Nome:
Céu azul Dia da Noiva
Sobrenome:
Céu Azul Dia da Noiva
Estado:
São Paulo
Cidade:
São Paulo
Rua:
Padre Carlos da Silva,121, sala
02
Bairro:
Alto da Mooca
CEP:
03128160
Telefone:
(11) 966-992413
Website:
www.ceuazuldiadanoiva.com.br
Detalhes do Anúncio

EMPRESA E DESCRIÇÃO DO
PRODUTO/SERVIÇO
Empresa/Profissional: Céu Azul Dia da Noiva
Produto/Serviço:
Prazer, somos Filipe Rodrigues e Grazielli Siqueira!

Apaixonados um pelo outro, pelo simples, o calmo e o romântico, pelo universo

dos casamentos, pela beleza e seu poder de realçar e transformar, somos

companheiros na vida há 8 anos e resolvemos unir nossas paixões para fundar a

Céu Azul!

Resolvemos trabalhar de uma forma bem delicada e autoral, cuidando

pessoalmente de cada noiva e nos tornando mais que fornecedores, amigos.

Gostamos de colocar o máximo de nós em tudo que fazemos, cuidamos desde o

“seja bem vinda” até o momento final, onde a noiva está ansiosa e precisando de

alguém realmente amigo para aguardar ao seu lado sua vez de entrar… De uma

maneira cheia de amor fazemos parte de uma história que será sempre

lembrada.

Também gostamos de casamentos românticos e naturais, que tem como

convidados a luz do sol, a lua brilhante, a grama verde ou o azul do mar. Então

pensamos em trazer comodidade para as noivas que escolheram viajar para se

casar. Para isso fizemos diferente dos salões de beleza, levamos no lugar que o

casal escolheu para seu grande dia os materiais e profissionais necessários para

o dia da noiva. Se vai se casar na fazenda, na praia, em casa ou na cidade,
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estamos prontos para ir até você e junto levar seu Céu Azul!

Além de nós dois, temos uma equipe atenciosa, que carrega nosso olhar e

assinatura, e que nos ajuda a cuidar de cada detalhe, para que a noiva e suas

acompanhantes tenham um dia tranquilo e calmo, cheio de boas lembranças.

Queremos ser mais que uma equipe de cabelereiros e maquiadores, queremos

ser amigos lembrados pelo atendimento de excelência, que é o nosso maior

principio, por realçar belezas, realizar sonhos e trabalhar com amor!

Localização
Bairro:
Rua:
CEP:
Estado:
Cidade:

Alto da Mooca
Padre Carlos da
Silva,121, sala 02
03128160
São Paulo
São Paulo

Informação Adicional
Telefone:
Website:

(11) 966-992413
www.ceuazuldiadanoiva.c
om.br
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