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Ofereça drinks que

surpreenderão seus convidados
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Introdução
 

Sem dúvidas o dia do seu casamento será um dos

mais especiais e importantes da sua vida. Deve ser

um momento marcante e inesquecível, tanto para

você, quanto para os seus convidados. 

 

Para que isso seja possível, cada detalhe merece

atenção especial. Escolher um lugar especial, ter

uma boa decoração, entretenimento, música, um

bom serviço de bartender vai contribuir

diretamente para que este dia seja inesquecível. 

 

Nesse e-book vamos dar dicas valiosas para que

você possa escolher o bar ideal para o tema da sua

festa de casamento. Conheça os melhores e mais

criativos drinks. Com nossas dicas, seu casamento

será um sucesso!



O que é um
Bartender? 

São profissionais treinados e capacitados

para elaborar drinks sofisticados, criativos

e deliciosos. Uma empresa de bartender,

vai fazer toda a diferença no seu evento.

As comidas e bebidas servidas em um

evento é um detalhe importantíssimo para

que seu casamento tenha sucesso e seja

inesquecível. 

 

Esses profissionais são pessoas que tem

uma postura e comportamento

profissional mantendo a elegância,

garantindo um atendimento especial aos

seus convidados.  Os drinks servidos no

seu evento serão uma atração a mais e

chamarão a atenção dos seus convidados.

 

 

 



Como escolher o
bar ideal?  

 

É de extrema importância escolher bem os

profissionais que prestarão serviço na sua festa

de casamento. Confiar no trabalho deles é

fundamental. Falaremos de alguns pontos que

são importantes e devem ser levados em

consideração na hora de contratar uma boa

empresa de bartender:

 

Clareza: tenha clareza do que você precisa.

Qual o estilo ou tema da sua festa? Existem

diversas empresas de bartender, algumas

possuem estilos bem peculiares, drinks

exóticos, drinks exclusivos, shows de vários

tipos ou profissionais com características

especificas. Então observe e compare para

ver se o bar é exatamente o que você

precisa.



 

 

Pesquisas: pesquise sobre a empresa de

bartender que você quer contratar, leia

todas as informações no site deles, veja os

depoimentos nas redes sociais, veja fotos

de eventos anteriores. Tenha a certeza que

eles suprirão suas expectativas antes de

fechar o contrato.

 

Degustação dos drinks: marque uma hora

para conhecer os drinks que eles oferecem.

Tanto o sabor quanto a aparência dos drinks

são importantes. Drinks que tem uma

aparência atraente aos olhos, serão mais

apreciados por seus convidados, pois eles

gerarão a vontade instantânea de degustá-

los.



Melhores drinks

Os drinks que fazem maior sucesso são os de frutas tropicais, servidos de forma criativa

e elegante. Geralmente em belos copos e taças com uso de alguns elementos

decorativos e decorados com a própria fruta base para a preparação do coquetel. 

 

Alguns profissionais usam a própria fruta para servir o drink, como por exemplo, o

abacaxi. Quanto mais trabalhados, coloridos são os coquetéis, mais sucesso eles farão no

seu casamento.

 

 



Aposte na criatividade
e excelência 

Contratar uma empresa criativa será um diferencia no

seu evento. Fuja do básico. A criatividade é o que

move a Strike Bartender. Com uma carta recheada de

drinks exclusivos, sempre surpreendem seus clientes

e convidados. 

 

O comprometimento de encantar noivos e

convidados com serviços de excelência, desde a

criação dos menus até o atendimento na festa é

prioritário. 

 

Com quase uma década de eventos bem sucedidos,

une a experiência com o conhecimento na área da

coquetelaria. Há uma preocupação com os

ingredientes, pensados e selecionados para produzir

um coquetel perfeito, o que reflete diretamente na

qualidade dos drinks. E para garantir a excelência,

conta com profissionais treinados.



Drinks
Exclusivos

 

Já imaginou ter drinks

exclusivos na sua festa de

casamento? 

 

Um ponto importante para

a  Strike  são as receitas

exclusivas que fogem do óbvio,

além dos drinks já existentes na

carta, também é possível

personalizar o cardápio do

evento, criando novas

combinações que serão

exclusivas e garantirão o

sucesso do seu evento.  Tudo é

pensado de acordo com o

tema e a proposta do seu

evento. 

 



 

 

Esperamos que você aproveite

essas dicas, e as siga. Seu

evento será um sucesso!

 

Conte conosco para ajudá-lo a

fazer um evento inesquecível  e

tirar todas as suas dúvidas.

 

Deixamos nossos contatos na

próxima página. Não deixe de

seguir nossas redes sociais.

 

Até logo e obrigada!



Contrate a Strike
Bartender ou faça seu

orçamento
(11)   4724-2145  -  (11)  9  4776-5377 -  (11)  9  4781-9864

Instagram: https://www.instagram.com/strikebartender/

www.strikebartender.com.br

https://www.facebook.com/strikebartender

http://www.strikebartender.com.br/

