lançamento

Texto Laura Siqueira

ic comemora 10 anos
com uma festa inesquecível
N

ovecentos e trinta e cinco metros quadrados de puro luxo, sofisticação
e animação para receber quase mil convidados mais do que especiais.
E para garantir que tudo saísse perfeito, foram usados quatro geradores com
1.130kVA de potência, além de poderosos ar-condicionados com dois milhões
e quatrocentos mil BTUs. Na parte mais deliciosa da festa, oito mil doces e três
mil bem-casados tornaram a noite ainda mais saborosa, junto com as seiscentas
garrafas de Chandon e oitenta garrafas de uísque.
Os números não negam: a festa de comemoração dos dez anos da
Inesquecível Casamento foi grandiosa. É possível até falar que a IC teve a
honra de ser a dona do Museu Histórico Nacional, no centro da cidade, durante toda a noite do dia 18 de dezembro de 2012. O local ficou pequeno
diante da quantidade de amigos e parceiros, inclusive de outros estados do
Brasil, que foram prestigiar o aniversário da revista. Todos puderam admirar
a linda decoração, se deliciar com os três bufês e ainda rir, se emocionar, dançar e curtir com os amigos esta noite memorável. “O projeto da Inesquecível
Casamento é para ajudar noivas e também o mercado. Nós estamos muito
gratos por todo apoio nesses dez anos. Casamento mexe com amor, e a IC é
feita com amor”, afirmou Fabiano Niederauer, diretor da 3R Studio
Logo na entrada, os convidados eram recepcionados ao som de violinos, e
depois se dirigiam ao salão principal, dividido em cinco ambientes. A chance
de encontrar velhos amigos, fazer novos e comemorar uma parceria vitoriosa
contagiou a todos, que fizeram a festa durar até de madrugada.
Foi oferecido um coquetel com canapés, frios e minidegustações, ideal para
que os convidados pudessem comer enquanto conversavam. Um grande bar, em
frente à pista de dança, oferecia uísques e espumantes Chandon e Casa Perine. Já
para os doces foram montadas três grandes mesas com diversos tipos e sabores.
Em cada uma delas um lindo bolo dava ainda mais brilho a comemoração.
No meio da festa, os diretores da Inesquecível Casamento subiram no palco para agradecer o apoio dos amigos, no que também foram surpreendidos
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por declarações de velhos parceiros. “A revista é pioneira, teve um crescimento muito
grande e mudou o mercado de festas. Fico feliz de ter participado desde o projeto”, declarou o cerimonialista Ricardo Stambowsky. O
chef Demar de Melo também enalteceu a importância da IC. “Eu vi a revista nascer. Ela
é o motivo de estarmos todos aqui hoje e eu
quero parabenizar pelo sucesso e pela equipe maravilhosa”, afirmou. Quem também
disse algumas palavras foi o cerimonialista
Roberto Cohen. “A IC unificou todo mundo e trouxe os profissionais. Ela colocou o
Rio de Janeiro em evidência no mercado nacional e internacional. Que ela continue por
dez, 20, 100 anos”.
Outro destaque foi o sucesso da campanha #declareoseuamor e #ic10anos. Quem
ainda não havia declarado o amor pela IC
nas redes sociais teve a oportunidade de fazêlo, e quem já havia, o fez novamente, com
mensagens carinhosas e fotos inspiradoras.
Se depender de todos os parceiros e amigos,
presentes ou não no evento, essa é apenas a primeira década de sucesso. Ainda vem muito mais
pela frente. “Hoje a Inesquecível Casamento é
uma grife e nós só temos que agradecer ao mercado carioca”, declarou Ricardo Pereira, diretor
de arte da 3R Studio.
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48. Demar, Rodrigo Melo, Nelson
e Cristiana Lamartine e Marcelo
Rebelo 49. Cristiano Aoad, Fabiano
Niederauer, Cris Vasconcellos,
Guga Weigert e Bruno de Vicq
50. Alessandra Grochko e Vera
Andrade 51. Beto Santoro, Tátta
Bidart, Alexandre Japiassú e Thiago
Calil 52. Luiz Ferreira e Eduardo
Pillon 53. Ana Maria e Ana Elisa
Salinas 54. Fabiano Niederauer,
Sheila Assuf, Aurea Assuf e Ricardo
Pereira 55. Rosangela e Carlos
Garcia 56. Fabiano Niederauer,
Maria de Lourdes Lima e Cunha e
Saul Cunha 57. Celso Guimarães,
Marco Machado, Alessandra
Amiuna e Jaqueline Carvalho
58. Antonia Leite Barbosa, Fabiano
Niederauer, Lu Lacerda e Marisa
Vianna 59. Alexandre Carneiro
e Valéria Baldner 60. Simone
Tostes e Renato Urbinder 61.
Felipe Andrade 62. Horácio Ernani
e Suzana Galdeano 63. Bianca
Ghidini, Thais de Oliveira, Giovani
Garcia, Débora Carius, Marianna
Lafuente, Eder Floriano, Fernanda
e Marco André Weinem 64. André
Werneck 65. Otávio Taw, Marcelo
Rebelo e Fabiano Niederauer 66.
Fabiano Niederauer e MC Leozinho
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Aszmann e Michele Iassanori
Eurostile
flores Clube das Flores
velas Eliana Lipiane
móveis Lona Cristal, Mineirart, Festah,
Portal do Oriente e Espaço Design
paisagismo Verde Plantas
prataria Arte de Receber e
Belle Table
fotos

convites
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embalagens personalizadas
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Patricia Koeler e Papel a La carte
som Bossa Carioca, André Werneck,
House Sweet House, Mc Leozinho e
Violinos Mágicos de Murillo Loures
iluminação Two Lights, Alexandre
Japiassú e André Werneck
som e iluminação do palco FBS
estrutura Lonarte
bufê Demar Buffet, Arte dos
Sabores e Rappanui
bolo Casal Garcia, Regina
Rodrigues e Vera Andrade
doces Frances Chocolates, Louzieh
Doces, Docinhos e Doçuras, Arte
em Doces, Carolina Salles, Olenka
Brownie e Fabiana D’Angelo
bem-casados Elvira Bona, Ilze
Cunha e Bem Casado & Co.
bebidas Chandon e Casa Perine
(Saudável Distribuidora)
ar condicionado DRB
gerador DRB e Volts
manobrista Sunset
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