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A decoração ainda 
sofre grande influência 
dos estilos boho que 
refere-se ao Bohemian 
Chic, ou um look bo-
êmio-contemporâneo. 
O estilo ficou muito 
conhecido no mundo 
da moda e rapidinho 
começou a influenciar 
a decoração. As refe-
rências do estilo são 
étnicas, hippie, orientais 
e punk, combinadas a 
uma união entre os es-
tilos romântico, country 
e vintage. Ou seja, uma 
mistura de diversos es-
tilos que chegou para 
ficar. Entre as cores, o 
greenery continua lide-
rando as preferências, 
por ser a cor de 2017 
escolhida pela Pantone.

Estilo e modernidade para o ‘grande dia’
Quando o assunto é casamento, 

troca de alianças e cerimônias de 
união, a cada ano pode-se esperar 
novidades e tendências. O merca-
do dos casamentos está inovando 
cada vez mais para manter o seu 
público, que tornou-se exigente e 
criterioso. O que mais importa é 

que a cerimônia e a festa tenham 
a cara dos noivos. Independente 
de tendências, apostar nos seus 
gostos é sempre a melhor pedida. 
Assim, os convidados ficam à 
vontade e o momento, ainda mais 
especial. Confira algumas dicas 
que estão em destaque em 2017.

Entre as tendências que se mantêm em voga estão 
os chamados destinations weddings, que são os casa-
mentos onde os noivos optam por alguns dias junto aos 
convidados em um destino especial. Geralmente são 
cerimônias mais intimistas, para um menor número de 
convidados, mas que viram uma experiência incrível 
para quem participa. Os noivos têm preferido um final 
de semana com familiares e amigos próximos do que 
um ‘casamentão’. Mesmo um sítio ou fazenda é uma 
experiência de wedding weekend. 

Na arte dos doces de casamento, o naked cake, que liderou as prefe-
rências até o ano passado, agora dá espaço para os dripping cake, que 
em tradução literal seria ‘bolo pingado’. O nome é em alusão ao efeito 
de creme derramado por cima do bolo, que só de olhar dá água na boca.

A sustentabilidade é outro tema que está em alta na hora de pensar na cerimô-
nia e na festa. É o chamado Eco Wedding. Nada de exageros e desperdícios, e 
o pensamento é sempre aproveitar as lembrancinhas, por exemplo, para deixar 
uma mensagem de um mundo melhor, como plantinhas vivas, sementes, ou 
algo feito com material reaproveitado.
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