


Isabela Wjuniski é arquiteta e atua na área de decoração e cenografia 
de eventos. Isabela graduou-se pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e iniciou sua carreira profissional na área de design. 
Em 2010 encontrou sua real paixão, quando começou a trabalhar 
com cenografia.

Desde então, nunca mais conseguiu se desconectar desse mercado, 
que não para de crescer. Trabalhou com decoradores conhecidos, como 
Teresinha Nigri e Simone Kauffmann, e, em 2014, iniciou carreira solo.

O Isa Wju eventos é fruto de muito amor e muito trabalho.

Cuidamos de nossos clientes com um atendimento 
personalizado, fazendo com que cada festa seja única e 
especial"





Na Isa Wju Eventos, cada cliente é único e especial.

Por isso começamos nosso trabalho com uma reunião inicial, antes mesmo 
de enviarmos seu orçamento. Nosso objetivo é conhece-lo melhor e 
entender suas necessidades para enviar uma primeira proposta feita 
especialmente para o seu evento!

Nessa reunião são discutidos assuntos como local, horários, número de 
convidados, fornecedores (como buffet, serviço, banda, dj, assessoria e etc.) 
além de conversarmos sobre os gostos, estilo e as referências. Tudo que é 
importante para o nosso cliente, é importante para nós.



Após a primeira reunião, antes mesmo de fecharmos uma 
parceria, nós fazemos um primeiro projeto para dar vida a tudo 
que conversamos na reunião inicial. 

Junto ao projeto recheado de imagens e referências serão 
apresentados os valores desta primeira ideia. 



Após a apresentação da primeira proposta, você poderá analisar 
e definir o interesse pela parceria conosco.

Nosso trabalho é feito com total transparência. Nessa etapa você 
já saberá todos os investimentos necessários para a decoração, 
separados por fornecedores.

Para seguirmos em frente precisamos da sua confirmação de que 
trabalhará conosco. Assim iniciamos nosso acompanhamento até 
o dia do evento.

Ficamos felizes com a nossa 
parceria!

Obrigada por escolher a ISAWju, 
será um prazer atende-los e 
caminhar juntos nesta jornada tão 
gostosa.



Após recebermos sua confirmação, começaremos o processo de 
aperfeiçoamento do projeto, sem limite de layouts. O sonho dos nossos 
clientes é o mais importante.

Faremos reuniões, ligações, visitas ao salão, encontros com o buffet, 
assessoria, banda, bar e tudo que for necessário para que o layout fique 
perfeito.



Após a finalização do projeto, começamos a 
re-orçar os itens da festa.

Nosso foco é escolher sempre o fornecedor 
com o melhor custo benefício para cada item.

Ao longo do processo, você tem acesso aos 
fornecedores e aos orçamentos. Todos os 
valores e negociações são abertos e 
transparentes.

Estaremos presentes para auxiliar nos 
contratos e pagamentos.



Chegou o momento mais importante de todo o processo.

Acompanhamos, desde o primeiro horário, a chegada e 
montagem de todos os fornecedores.

Ficamos disponíveis, até o início da festa, para garantir que 
tudo saia perfeito.

Seremos seus "olhos e ouvidos", sabendo exatamente suas 
exigências, para que você não tenha com o que se preocupar.





Casamento na fazenda: decoração cor de rosa



Casamento no Espaço Villa lobos: decoração em tons terrosos



Casamento no Jockey: decoração amarela



w w w . i s a w j u e v e n t o s . c o m

http://www.isawjueventos.com/

