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E assim foi com a linda Mariah Brianna, ela escolheu a decoração Barbie em Paris, com muito 
rosa detalhes em preto que chamam a atenção. Confira: http://bit.ly/1Tjm72Z

DICAS
1. Evite usar espelhos no painel, 
se isso for necessário, pense bem 
em como as fotos da festa sairão, 
temos que lembrar que espelhos 
refletem imagens, flash de câmeras, 
que podem interferir na qualidade 
das fotos, mesmo que profissionais.

A decoração de uma festa 
deve ser sempre planejada. 
Hoje falaremos da importân-
cia do painel.
O painel valoriza sua festa, ele é 
a moldura de uma decoração, mas 
infelizmente o que vemos por aí 
são estruturas não tão bem feitas, 
forração de qualquer jeito, e teci-
dos que parecem ter saído “de uma 
garrafa”. Um painel mal feito com-
promete todo o resultado de um tra-
balho, então devemos cuidar para que 
esse detalhe importante fique perfeito. 
No mercado de festas infantis existem 
vários modelos de paineís: Tecidos lisos, 
folhagens falsas ou verdadeiras, tecido es-
tampado que é uma tendência forte e mo-
derna, painéis com fundo da natureza viva 
do lugar, painéis de balões com gás hélio, 
que é uma opção quando não se quer ou não 
se pode usar uma estrutura de madeira para 
fixá-los e painéis de fitas de cetim coloridas.

2. Painel de tecido deve ser muito 
bem esticado, e, se necessário, o 
tecido deve ser passado antes de 
ser preso na parede, para evitar 
gomos, dobras e amarrotamento.

3. Tecido estampado deve ser calcu-
lado antes e projetado para a parede 
que vai recebê-lo. Cuidado para não 

usar uma estampa muito grande em 
espaços pequenos, pois ficarão pa-
recendo menores ainda, tente usar 
estampas grandes em locais com 
dimensões adequadas para eles.

4. Use painéis de folhagens falsas 
com cautela, sabemos que são 

mais práticos que folhas ver-
dadeiras, mas o ideial é que se 

pareçam o mais natural possível.


