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Sobre nós

Somos um ateliê criativo de papelaria 
artesanal, especializado em criar 
identidade visual de casamento 
e desenvolver peças cheias de 
significado, elegantes e atemporais.



Eu, Renata Carvalho, mas pode ficar à vontade  
e me chamar de Re. :)

Sou formada em Design Gráfico e Técnica em Processos 
Fotográficos, Especialista em identidade visual. Também 
sou fotógrafa e ilustradora. Comecei a criar em 2005 e 
desde então eu não parei.
Depois de uma longa e diversa jornada no mercado de 
criação e em grandes escritórios, resolvi seguir o meu 
sonho: ter liberdade criativa.
Sou uma pessoa detalhista, vivo inventando projetos “faça 
você mesmo”. Amo tudo o que envolve papelaria artesanal, 
cachorro, sorvete, plantas, decoração e transformação, seja 
ela qual for.
Acredito que a simplicidade é o caminho e a minha missão 
é sonhar junto com você e produzir cada detalhe do com o 
coração, para que tudo fique do jeitinho que você imagina.
Meu propósito é tornar o dia mais especial da sua vida 
ainda mais especial.

Seja bem-vind@.

Eu vou amar te ajudar com a nossa arte!

Quem coloca a 
mão na massa?



Nosso acervo

As identidades visuais do nosso acervo estão 
disponíveis para serem adaptadas com as 
informações do seu casamento.

Vocês escolhem uma de nossas identidades 
visuais já existentes e nós customizamos as 
informações, as cores dos textos e o tipo de fonte.

Nesse caso, iremos utilizar elementos visuais 
disponíveis no nosso acervo de aquarelas de 
folhagens e flores. Esses elementos podem ser 
inseridos na sua identidade visual sem custo.

Se mesmo assim você sentir a necessidade de 
criarmos uma identidade visual ainda mais 
exclusiva, feita especialmente para o seu 
evento, ou ilustrações do local do casamento 
e outras ilustrações específicas fora do nosso 
acervo, então criaremos uma Identidade Visual 
Exclusiva para o seu grande dia.



Identidade Visual 
excluisiva para o seu 
Grande Dia

Criamos do zero a papelaria dos seus sonhos, 
com TODO AMOR.

Para os convites ficarem do jeitinho que vocês 
sonham, criaremos uma identidade visual única, 
sob medida, especialmente para comunicar o 
que vocês estão imaginando.

A criação e desenvolvimento da uma Identidade 
Visual personalizada é um processo mais 
demorado, que gostamos de fazer com calma.

Iremos escolher juntos a tipografia que mais 
combina com o estilo do casamento, grafismos, 
florais ou outros elementos gráficos, combinar 
cores, etc.

COMO FUNCIONA? 

Iremos conversar para entender exatamente o 
que você está imaginando, para desenvolver o 
seu orçamento de criação.



Artes digitais

Convites

Fechamentos e acabamentos

Padrinhos

Papelaria do dia

Tipos de papéis e envelopes

Depoimentos apaixonantes

Informações importantes
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especialidadesnossas

Navegue pelas etapas abaixo e simplifique! :)



O save the date é o primeiro contato dos seus convidados 
com o Grande Dia e é enviado antes dos convites oficiais, 
para que seus convidados se programem e “reservem a data” 
antecipadamente.

DETALHES:
Você vai receber a arte digital em alta resolução, em JPG para que possa 
enviar por WhatsApp, E-mail, Facebook, etc.
Você não receberá nenhum material impresso.
Tamanho: tela de celular (1080 x 1920 px)

Quando enviar aos convidados?
Nossa sugestão é enviar de 7-6 meses antes da data do casamento

Prazo de produção: aproximadamente 12 dias úteis 
Válido para qualquer uma das identidades visuais existentes no nosso acervo.

digitalsave the date

R$ 140
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Indicamos o envio do convite digital para os convidados que 
moram longe, quando a entrega dos convites físicos é inviável.

DETALHES:
Você vai receber a arte digital em alta resolução, em JPG para que possa 
enviar por WhatsApp, E-mail, Facebook, etc.
Você não receberá nenhum material impresso.
Tamanho: tela de celular (1080 x 1920 px)

Quando enviar aos convidados?
Nossa sugestão é enviar de 3 a 2 meses antes da data do casamento

digitalconvite

R$ 160

Prazo de produção: aproximadamente 12 dias úteis 
Válido para qualquer uma das identidades visuais existentes no nosso acervo.



Orgulhosamente criados com o coração e com muita positividade.

Como funciona?
Escolha o modelo e o tipo de papel do envelope

Escolha o papel e o acabamento do convite
Defina o fechamento do envelope - lacre de cera, fita artesanal

Confira os valores nas póximas páginas.

convites
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Quando encomendar?
Nossa sugestão é encomendar de 6 a 5 meses 

antes do casamento

Quando entregar aos convidados?
Sugerimos entregar até 45 dias antes  

do casamento



Envelope: papel Color Plus 180g (liso) ou kraft
Convite interno: papel Markatto 250g (texturizado)

Envelope: papel Color Plus 180g (liso) ou kraft
Convite interno: Evenglow Diamond 240g (liso)

Envelope: papel  Markatto 250g (texturizado)
Convite interno: papel Markatto 250g (texturizado)

R$ 13,90 cada

R$ 12,90 cada

R$ 15,90 cada

formato bicoconvite

Aquele clássico que a gente AMA! Envelope com formato 
tradicional cheio de amor pra dar. #Quero!

DETALHES
Tamanho: 22 x 16,5 cm
Fechamento: fio de algodão (opcional)

Quantidade mínima: 25 unidades
Precisa de quantidade inferior 

a 25 unidades? Consulte-nos!{ {

convite da foto 



transpassadoconvite

Um convite com papel vegetal não quer guerra com ninguém. Todo 
clean, fresquinho, simples mas com grande potencial para encantar 
todos os seus convidados.

DETALHES
Tamanho: 14 x 21 cm
Fechamento: fio de algodão (opcional)

Quantidade mínima: 25 unidades

Envelope: papel Clear Plus (translúcido) 180g
Convite interno: papel Markatto 250g (texturizado)

Envelope: papel Clear Plus (translúcido) 180g
Convite interno: Evenglow Diamond 240g (liso)

R$ 13,90 cada

R$ 12,90 cada

convite da foto 

Precisa de quantidade inferior 

a 25 unidades? Consulte-nos!{ {



Envelope: papel Color Plus 180g (liso) ou kraft
Convite interno: Evenglow Diamond 240g (liso)

Envelope: papel Color Plus 180g (liso) ou kraft
Convite interno: papel Markatto 250g (texturizado)

Envelope: papel Markatto 250g (texturizado)
Convite interno: papel Markatto 250g (texturizado)

R$ 17,90 cada

R$ 18,90 cada

R$ 19,90 cada

quadradoconvite

Classico só que quadrado, pra deixar o seu convite com um ar mais 
modernoso. Grande, imponente, ele chega chegando. S2

DETALHES
Tamanho: 20 x 20,5 cm
Fechamento: fio de algodão (opcional)

Precisa de quantidade inferior 

a 25 unidades? Consulte-nos!{ {Quantidade mínima: 25 unidades

convite da foto 



Detalhes que arrematam e deixam os seus convites completos!

acabamentos
fechamentos  e
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TAG NOME DO CONVIDADO
Tamanho: 6 x 1,5 cm ou 2 x 4 cm
Papel: mesmo do convite

R$ 1,50 cada

R$ 1,50 cada

FECHAMENTO EM LACRE DE CERA
Lacres em cores pasteis ou intensas, para 
selar os seus convites com muito amor

MINI CONVITE INDIVIDUAL
Tamanho: 5 x 3 cm
Papel: mesmo do convite

R$ 3 cada

FITA ARTESANAL
Fita de tecido fino com acabamento desfiado

R$ 3 cada



LUVA TRANSLÚCIDA 
Capa de papel vegetal que envolve o convite

BORDA ARTESANAL
Corte rústico e irregular, feito à mão

LÂMINA TRANSLÚCIDA + ILHÓS

RAMINHO NATURAL

R$ 4 cada

R$ 1,50 cada

R$ 3,50 cada

R$ 2 cada



padrinhos
Eles merecem um mimo especial, fala a verdade?
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O manual dos padrinhos reúne em um só lugar todas as informações 
importantes do casamento, como o save the date, horários, cor do 
vestido das madrinhas, traje dos padrinhos e etc.

DETALHES
Tamanho: 10 x 11 cm
Fechamento: nó simples em cordão encerado
Conteúdo: 4 páginas com o seguinte conteúdo: capa + calendário + vestido/traje/
paleta de cores + fotos inspiração

Quando entregar?
Nossa sugestão é entregar 7 meses ou no pelo menos 3 
meses antes da data do casamento.

Quantidade mínima: 3 unidades
Acabamentos opcionais
Borda artesanal: + R$ 1,50 / Ilhós: + R$ 1,50 / Fita artesanal: + R$ 2,00

formato livretomanual dos padrinhos

R$ 30 cada



O manual dos padrinhos reúne em um só lugar todas as informações 
importantes do casamento, como save the date, horários, cor do 
vestido das madrinhas, traje dos padrinhos e etc.

DETALHES
Tamanho fechado: 14 x 10 cm
Tamanho aberto: 14 x 30 cm (com duas dobras)
Fechamento: laço simples duplo em fio de algodão ou cordão encerado
Conteúdo: 3 faces com o seguinte conteúdo: capa + mensagem especial e 
calendário + fotos inspiração + traje/paleta de cores 

Quando entregar?
Nossa sugestão é entregar 1 ano, 6 meses ou no 
pelo menos 3 meses antes da data do casamento.

sanfonadomanual dos padrinhos

R$ 30 cada

Quantidade mínima: 3 unidades
Acabamentos opcionais
Borda artesanal: + R$ 1,50 / Ilhós: + R$ 1,50 / Fita artesanal: + R$ 2,00



O manual dos padrinhos reúne em um só lugar todas as informações 
importantes do casamento, como o save the date, horários, cor do 
vestido das madrinhas, traje dos padrinhos e etc.

DETALHES
Tamanho: 8 x 14 cm
Acabamento: ilhós
Conteúdo: 2 cards com o seguinte conteúdo: capa + vestido/traje/paleta de cores 
+ foto inspiração

Quando entregar?
Nossa sugestão é entregar 7 meses ou no pelo menos 3 
meses antes da data do casamento.

Quantidade mínima:  5 unidades
Acabamentos opcionais
Borda artesanal: + R$ 1,50 / Fita artesanal: + R$ 2,00

formato cardmanual dos padrinhos

R$ 20 cada



Para convidar os pequenos de um jeito fofo, cartões 
personalizados com informações relevantes pra eles.

DETALHES
Tamanho: 10 x 15 cm (fechado)
Impressão frente e verso / 1 dobra

Quando entregar?
Indicamos 6 meses ou no pelo menos 3 meses 
antes da data do casamento.

Quantidade mínima: 4 unidades
Ilustração personalizada: consulte-nos

e daminhascartão para pajens

R$ 18 cada



Caixa de MDF rústica crua.

Tamanho 14 x 14 x 5 cm
Cortesia: Tag com nome do convidado + fita artesanal

cruacaixa de MDF

 R$ 25 cada

Quantidade mínima: 6 unidades



Cartão convite para os padrinhos, com texto 
personalizado e informações do Grande Dia.

DETALHES:
Tamanho: 10 x 10 cm (fechado) 
4 faces personalizadas
Impresso em papel Markatto texturizado 250g

sanfonadocartão

R$ 30 cada

Quantidade mínima: 4 unidades



Além dos convites, podemos fazer todos os itens de papelaria do casamento 
seguindo o mesmo estilo de fontes, cores, florais, etc.
Assim, todos os materiais falam a mesma língua, garantindo uma harmonia visual 
que faz toda a diferença no Grande Dia.

do diapapelaria
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Quando encomendar?
Nossa sugestão é encomendar de 3 a 2 meses 

antes da data do casamento



Impresso só frente

Impresso frente e verso

Impresso frente e verso com 1 dobra

R$ 4,20 cada

R$ 5,20 cada

R$ 6,90 cada

de mesamenu

Eles são fundamentais para informar os seus convidados 
sobre a parte mais importante depois do SIM: a comida! 

DETALHES
Tamanho: 11 x 21 cm
Papel: mesmo do convite 

Quantidade mínima: 6 unidades



R$ 4,50 cada

reservadoplaquinha

Elas servem para guardar os lugares especiais 
da família com muito charme. 

DETALHES
Tamanho: 12 x 8 cm
Papel: mesmo do convite

Opções de papel: Evenglow Diamond 240g (liso) e Markatto 250g 
(texturizado).

Quantidade mínima: 2 unidades



R$ 4,50 cada

setorizaçãoplaquinha

Se os lugares das mesas estão pré-definidos, você vai precisar dessas 
plaquinhas para os seus convidados encontrarem suas mesas mais 
rápido e fazer com que a organização do casamento seja mais fluída.

DETALHES
Tamanho: 10 x 10 cm
Papel: mesmo do convite

Opções de papel: Evenglow Diamond (liso) 240g e Markatto 
(texturizado) 250g.

Quantidade mínima: 10 unidades



alegrialágrimas de

Lencinho de papel envolto por capinha de papel personalizada, 
super útil naquelas cerimônias emocionantes e para os convidados 
mais derretidos.

DETALHES
Tamanho: 6 x 11,5 cm
Papel: Offset 180g (liso)
Acompanha: 1 lencinho de papel
Acabamento: fio de algodão

Quantidade mínima: 20 unidades

R$ 3,80 cada



votoscartão de

Para um dos momentos mais emocionantes da cerimônia de 
casamento, os nosso cartões de votos personalizados vão 
substituir segurar o velho pedaço de papel ou celular na hora 
de declarar o seu amor para o mozão.

DETALHES
Tamanho: 13 x 18 cm (fechado)
Papel: texturizado 
ACOMPANHA: fita artesanal + borda artesanal
Com 8 páginas internas

R$ 64,90 o par



lembrancinhastag para

Mais conhecidas como mimo do mimo, as tags personalizadas 
completam as lembrancinhas do casamento.

DETALHES
Tamanho: 4 x 4 cm 
Formato: redondinha ou quadrada, com furinho
Papel: mesmo do convite

Opções de papel: Evenglow Diamond 240g (liso) e Markatto 250g 
(texturizado).

Quantidade mínima: 25 unidades

R$ 1,70 cada



suculentastag para

Suculentas já são lindas, mas com as nossas tags 
personalizadas elas ficam perfeitas!

DETALHES
Tamanho: 4 x 4 cm 
Formato: redondinha, quadrada ou formato de coração
Papel: mesmo do convite
Acabamento: palitinho colado atrás (para fincar na terra)

Opções de papel: Evenglow Diamond 240g (liso) e Markatto 250g 
(texturizado).

Quantidade mínima: 25 unidades

R$ 2,20 cada



vale confortotag para

Para compartilhar com as suas convidadas, 
caso você distribua chinelinhos na festa.

DETALHES
Tamanho: 4 x 6 cm
Formato: retangular
Papel: mesmo do convite 

Opções de papel: Evenglow Diamond 240g (liso) e Markatto 250g 
(texturizado).

Quantidade mínima: 25 unidades

R$ 1,80 cada



porta
Aviso de

Um mimo de boas vindas ideal para destination wedding. Indicado 
para ser colocado nas maçanetas das portas dos quartos dos seus 
convidados hospedados. 

DETALHES
Tamanho: 8,5 x 20 cm
Formato: retangular / cantos arredondados
Papel: mesmo do convite 

Opções de papel: Evenglow Diamond 240g (liso) e Markatto 250g 
(texturizado).

Quantidade mínima: 10 unidades

R$ 5,90 cada



porta-retratoprint para

Ele serve para sinalizar e orientar os seus convidados 
de um jeito mais especial. 
É possível personalizar com frases, hashtags, trechos de música, 
menu de bebidas, mensagens especiais e etc.

DETALHES
Formato: diverso 
Papel: Evenglow Diamond (liso) 240g 

Quantidade mínima: 1 unidade

Tamanho 10 x 15 cm: R$ 9,90
Tamanho 13 x 18 cm: R$ 13,90
Tamanho 15 x 21 cm: R$ 15,90
Tamanho 20 x 25 cm: R$ 17,90
Tamanho 20 x 30 cm: R$ 19,90



toilleteArte Digital Kit

Rótulos personalizados com a identidade visual do casamento, para 
produtinhos que ficam dentro dos banheiros do Grande Dia. 

DETALHES
Arquivos digitais enviados em formato PDF, não editável, pronto para impressão.
Você não receberá nenhum arquivo impresso.
Itens inclusos:

Valor: R$ 250
Válido para qualquer uma de nossas identidades visuais

• Absorvente
• Band-aid
• Desodorante
• Engov

• Eno
• Enxaguante bucal
• Epocler
• Fio dental

• Lixa de unha
• Neosaldina
• Caixinha 



papéis e envelopes
tipos  de
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Markatto Concetto

Lacre de cera Fita artesanal

Cordão enceradoFio de algodão

Evenglow Kraft Translúcido

Deseja outro tipo de papel? Fala com a gente!

Deseja outro tipo de acabamento para seus convites?
Fala com a gente!

o s  p a p e i s  m a i s  p e d i d o s

f e c h a m e n t o s  +  p e d i d o s

Color PlusMarkatto Stile Markatto Finezza



QUADRADO RETO
Tamanho: 15 x 15 cm
Papéis: Markatto texturizado, Kraft, 
branco liso, color plus (colorido), 
vegetal

QUADRADO BICO
Tamanho: 21 x 21 cm
Papéis: Kraft, branco, telado

RETANGULAR BICO
Tamanho: 22,5 x 16,5 cm
Papéis: Markatto texturizado, Kraft, 
branco liso, color plus (colorido), 
vegetal

n o s s o s  e n v e l o p e s

Sujeito a disponibilidade

Quer um modelo diferente desses? Consulte-nos.

TRANSPASSADO
Tamanho: 14 x 21 cm
Papéis: vegetal, Markatto, evenglow
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apaixonantesdepoimentos



“Queria ressaltar de verdade o 
nosso encontro de alma, eu acredito. 
Completamente sensível, entendeu 
o que eu queria de forma rápida, 
leve. O convite ficou incrível, cheio de 
amor, dá pra ver em todos os detalhes 
a preocupação e carinho de vocês, 
a forma com que são embalados e 
cuidados. Gratidão por vocês estarem 
fazendo parte desse dia de forma tão 
especial.
Sério, tive uma emoção tão verdadeira 
olhando os convites, nunca achei que 
isso poderia acontecer, mas olhando 
parece que está vendo eu e o Gui! Foi 
mais do que eu imaginei!”

Andressa & Guilherme

“Produtos feitos com muito carinho, atendimento nota 10! 
Pontualidade, preço justo! Super indico o Lotus, fez meu 
casamento ficar ainda mais bonito! Obrigada Re!”

Janaina

“Oie! 
Aaaaa peguei agora 
a caixa com as 
caixinhas, estamos 
apaixonados! Ficou 
muito lindo.
Obrigada pelo 
capricho!”
Gabi & Lucas

“Reee,
Tô sem palavras, sério.
Não sei nem como agradecer 
por todo carinho, cuidado e 
capricho desde o início! Eu 
ameeei ter recebido a ecobag 
e aquale cartão escrito à 
mão então? Me deixou muito 
emocionada e feliz!!
De todo meu coração: 
MUITO OBRIGADA POR 
TUDO & MUITO OBRIGADA 
POR FAZER PARTE DESSA 
FASE TÃO IMPORTANTE DE 
NOSSAS VIDAS!!”

Camila & Anderson

“Ai mulher, tu arrasa 
mtooooo. 
Apaixonei! Ameiiiiii! 
Minha cara e a do 
noivo.”
Suellen

“Gratidão, gratidão, 
gratidão!
Estamos muito felizes! 
Seu trabalho é impecável, 
um verdadeido Dom de 
Deus!”
Darf & Lucas



nós temos
.

o r g u l h o  d a  n o s s a  a r t e

.



Nós vamos ficar muito felizes em te ajudar fazendo - COM TODO 

AMOR - os convites e a papelaria do dia mais importante da sua 
vida, com um atendimento 100% personalizado. Funciona assim:

definir os itens
Escolha os produtos que você vai precisar para o Grande Dia e nos 
envie-nos dizendo a quantidade de cada item. Se você ainda não 
definiu as quantidades, fica tranquila, a gente te ajuda!

Para convites: escolha o formato de envelope, tipo de papel, 
acabamentos, fechamentos, etc.
Para papelaria: escolha o modelo e envie pra gente (manda print) a 
quantidade de cada item.

nós te enviamos um orçamento 
personalizado
Agora que você escolheu os itens que você vai precisar e indicou 
a quantidade de cada item, a gente vai providenciar um orçamento 
personalizado e te enviar por e-mail.

aprovação do orçamento
Nessa etapa você aprova o nosso orçamento e nos envia o 
comprovante de pagamento do valor do sinal combinado.

briefing
Aqui você vai nos dizer o que você imaginou para o seu material, o 
que gostaria e o que não gostaria, preenchendo o formulário com as 
informações que a gente vai precisar para desenvolver o seu material.

produção das artes
Depois de recebermos todos os detalhes, nós vamos colocar o nosso 
processo criativo pra jogo e desenvolver a arte do seu pedido.
Vamos te enviar uma Provinha Digital por e-mail em até 10 dias úteis.

e t a p a s  d e  p r o d u ç ã o
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aprovação / ajustes
Nessa etapa você vai receber a arte e também de ler todas as 
informações com calma para não ficar nenhum errinho. Essa é a fase 
de fazer possíveis ajustes de layout, textos, etc. Você tem direito a até 
2 ajustes inclusos. Caso necessário mais ajustes, uma pequena taxa 
será cobrada. Os ajustes são devolvidos de 3 a 4 dias úteis.

formalização da aprovação
Depois de conferir tudo é hora de aprovar as artes. Você encaminha o 
nosso e-mail com o arquivo da arte aprovada ANEXA, para formalizar a 
aprovação. O prazo de produção começa a ser contado aqui.

seu pedido entra em produção
Depois de formalizar a aprovação da arte, é só respirar fundo, pois em 
alguns dias o seu pedido estará pronto. O prazo de produção varia de 
acordo com a complexidade e quantidade de itens, e dura em média 30 
dias úteis.

eba, tudo pronto!
Haja coração!
Nessa etapa nós entraremos em contato para os acertos finais 
(pagamento do valor restante) + forma de entrega. Nós podemos enviar 
o seu pedido pelos correios, você pode retirar pessoalmente conosco 
ou enviar um motoboy para retirar pra você.

#recebidospagos
Então chega o momento mais esperado: ter o seu pedido em mãos e 
começar a entregar aos seus convidados.

Todas as dúvidas podem ser respondidas pelo e-mail
lotusatelie@live.com

Ah, segue a gente no Instagram e acompanhe as nossas novidades.
Sempre compartilhamos por lá os detalhes da nossa produção.

é @lotusatelie. Te espero :)
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c o m o  c o m p r a r

f i c o u  c o m  a l g u m a  d ú v i d a ?



pagamento

produção

forma  de

prazo  de

Via boleto bancário ou transferência Nubank, 50% na aprovação do 
orçamento e o restante no dia do envio/retirada dos produtos (o pagamento 
deverá ser feito antes do envio dos produtos/arquivos).

Ele começa a ser contado a partir da formalização da aprovação da 
arte e é de aproximadamente 25 a 30 dias úteis. Não se esqueça que 
sábados, domingos, feriados e recessos não contam para esse prazo.
Caso seja necessária a entrega antes do prazo padrão, é cobrada uma 
taxa de urgência de 35% do valor da peça.
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retiradaentrega  ou

A entrega pode ser feita via Sedex ou PAC. Fala pra gente o CEP de 
entrega, que calculamos o valor do frete. Você também pode mandar 
um motoboy ou retirar diretamente conosco. Consulte-nos.



Preciso de uma quantidade menor que 25 
unidades de convites, é possível fazer?

É sim, podemos produzir a quantidade mínima de 10 
unidades. O valor é recalculado.

Vocês oferecem outros modelos de envelope?
Além das opções do catálogo, também podemos pensar em 
outros formatos. Consulte-nos.

Qual é a quantidade mínima de convites?
10 unidades. Consulte nossos valores.

Quero encomendar toda a papelaria do casamento. 
Tem desconto?
Entre em contato com a gente e diga-nos a quantidade que 
você precisa que podemos te ajudar com um descontinho para 
pagamento à vista.

Posso escolher as flores de um modelo e o estilo de 
outro?
Sim. Nós podemos customizar entre os nossos modelos 
disponíveis.

Vocês fazem monograma? Como funciona?
Sim. Além das opções do nosso acervo, nó podemos 
desenvolver o monograma que mais combina com a 
identidade visual do seu material.

Quanto tempo antes do casamento eu encomendo os 
convites?
A gente sugere 6 meses ou antes da data do casamento. 
Lembrando que a etapa de produção varia muito de acordo 
com a personalização, podendo levar até 3 meses para ser 
concluída. Não deixe para a última hora.

Qual tipo de papel é mais econômico para os meus 
convites?
Das nossas opções, o papel com um melhor custo benefício é o 
Evenglow Diamond (lisinho).

d ú v i d a s  f r e q u e n t e s



www.lotusatelie.com.br

lotusatelie@live.com

11  98427-3996

Acompanhe  os  bastidores  da  nossa  arte : 

@lotusatelie

Os valores dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio. 
Catálogo válido até dezembro/2021. 

http://www.lotusatelie.com.br 
mailto:lotusatelie%40live.com%20?subject=
https://www.facebook.com/lotusatelie/
https://instagram.com/lotusatelie/
https://br.pinterest.com/lotusatelie/
https://www.instagram.com/lotusatelie/

