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Festa para adulto, decorada, pode? 
Não só pode, como deve ser! 

Paris, a cidade luz, novamente em um lu-
gar de destaque na nossa coluna e na festa 
da linda, Camila Noé, que celebrou seus 30 
anos com muito glamour ! Antes de elaborar 
o projeto é importante entrar na temática e 
definir os principais elementos simbólicos 
que reforçam o tema. Usamos diversos mi-
mos personalizados, pirulitos de biscoitos 
decorados, doces modelados, e todos no 
final ganharam um lindo kit, mostrando 
que “pessoas grandes” também podem ser 

Em um reino muito, muito distante, onde todas as princesas se reuniram para celebrar a vida ou a chegada de uma outra 
linda princesa! Confira a matéria na íntegra  http://bit.ly/1S6qNFk

novamente um dia crianças e 
comemorar o aniversário de 
uma forma lúdica e fofa! Repa-
rem, na imagem ao lado, a Torre 
Eiffel e os cubos de madeira ao lado 
da mesa, todos usam a mesma arte, isso é 
trabalhar a identidade visual como um todo, 
e em vários itens da decoração.  
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Considerada a cidade mais sofisticada 
do mundo, Paris é inspiração para fes-
tas infantis e adultas e está se tornando 
um tema cada vez mais pedido. Um pai-
nel super personalizado tem seu lugar 
de destaque nessa festa! Ele une todas 
as peças da decoração, e faz com que a 
harmonia se torne presente, dando ên-
fase à identidade visual, tão importante 
e muito comentada nas nossas colunas.

Gucci e Chanel são 
marcas de referência 
para a moda mundial e 
tem que estar presente 
em uma festa que 
lembra o lado fashion 
de Paris. Os pontos 
turísticos também devem 
ser representados, 
podemos usar a Torre 
Eiffel como base para 
nossa decoração.

Usando 3 bolos separados , faz com que a festa 
ganhe um charme especial! Texturas e materiais 
diferentes, bem como suportes de bolo de altu-
ras diferentes foram usados para conseguirmos 
volume na mesa. Uma bonequinha lembrando 

as parisienses, 
foi usada para 
alegrar a mesa, e 
lembrar que es-
tamos falando de 
uma paris cheia 
de sonhos. Cores 
meigas e leves.


