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A cada ano, casais apaixonados e asses-
soras de casamento visitam o Villa Blue 
Tree para entender qual o mundo de 
possibilidades é possível realizar em 
nossos mais de 5 mil metros quadrados. 
Em alguns casos, as ideias para o casa-
mento já chegam prontas, mas sempre 
há espaço para que nossos especialistas 
deem conselhos. Para 2020, uma das 
tendências será o estilo de decoração 
naturalista, ou seja, com muitas plantas e 
verde na decoração. Este estilo de festas 
também começou a dominar países da 
Europa, Estados Unidos e, aos poucos, 
está chegando no Brasil. 

Além deste formato, casamentos rústicos 
com decoração em madeira e repleto de 
�ores continuam sendo uma grande 
pedida para o próximo ano. Seja para 
cerimônias durante o dia ou de noite. 
Folhas, folhagens, vejas, arranjos de 
�ores e muita madeira são elementos 
quase que obrigatórios na decoração. E a 
área ao ar livre do Villa Blue Tree te aproxi-
ma ainda mais do clima de campo para 
essa ocasião. Veja alguns exemplos dos 
nossos casamentos. 

Tendências para 

casamentos
em 2020 



Pensando em trazer mais clareza aos pro�ssionais que procuram o Villa Blue Tree 
para realizar os seus eventos, o espaço disponibiliza fotos em 3D que simulam as 
mais diversas opções de montagem de cada sala. Descubra se o seu evento precisa 
de uma montagem de banquete, escolar, auditório, meia lua ou arena. Conte com 

um de nossos especialistas para ajudar a escolher o formato ideal. 
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Chegou a hora de montar o seu evento 
corporativo e você não faz ideia de como a 

sala �cará decorada, certo?

Conheça o 
Villa Blue Tree em 3D

NEHAN 1 - Formato meia lua

TAI-AN - Formato auditório

SABI 2 - Formato escolar



A empresa para mim é uma família, mesmo 
porque a minha criação e vida pro�ssional foi 
toda realizada no Villa Blue Tree. Aqui, eu me 
sinto realizada devido às amizades e também 
pelo trabalho. É um departamento que me 
fascina pois não tem rotina. Cada dia é um 
evento diferente, com pessoas diferentes e 
situações diferentes. A gente tem que aprender 
a se superar e, claro, fazer relacionamentos e 
amizades porque muitos de nossos clientes 
retornam ao longo dos anos.  O que eu espero 
para o futuro é: construir minha família e conti-
nuar realizada pro�ssionalmente.

A tecnologia eleva o seu 
evento a outro patamar, 
mas apenas uma 
equipe extremamente 
capacitada faz com 
que ele seja realmente 
inesquecível. 

Quem escreve
a história do Villa Blue Tree

Carolina Ponchini Esposito
Coordenadora de eventos do Villa Blue Tree
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 A A.V.I. Produções Técnicas é uma das empre-
sas parceiras do espaço, sendo responsável 
pela infraestrutura de áudio, vídeo, iluminação e 
internet do local. Sabe o som potente para a 
sua banda? Eles têm. A iluminação ideal para o 
seu evento? Eles têm. Equipamentos de proje-
ção de alta qualidade para valorizar sua apre-
sentação? Sim, também tem. Além disso, 
contam com uma  estrutura extremamente 
robusta de internet dedicada via �bra ótica com 
2 provedores funcionando em paralelo, para 
total segurança e con�abilidade do sistema.  A 
empresa já realizou mais de 160 eventos em 
parceria com o Villa Blue Tree, tanto corporativo 
quanto social. 
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A.V.I.
áudio, vídeo, iluminação e
internet do Villa Blue Tree

PARCEIROS
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Aconteceu no
Villa Blue Tree

Como anda a 
comunicação corporativa 
da sua empresa? 

Ela tem realizado eventos para promover 
novas ideias, debates, negócios e até 
estreitar relacionamentos?  Um evento 
corporativo, sem dúvidas, rea�rma a 
identidade da empresa no ambiente insti-
tucional e ajuda a fortalecer laços entre 
colaboradores, parceiros e clientes. O 
Villa Blue Tree é o espaço escolhido por 
diversas marcas de sucesso no mercado 
que ambientam múltiplos eventos corpo-
rativos, como workshops, feiras, festi-
vais, convenções, seminários e muito 
mais. A Arezzo, por exemplo, fez uma 
montagem incrível com a ajuda da base 
técnica do nosso espaço. Veja fotos! 
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Em 2019, o Villa Blue Tree foi 
destaques em notícias sobre 
casamentos e também registrou 
crescimento na realização de 
eventos corporativos. 

Villa Blue Tree

na imprensa

Villa Blue Tree realiza 
casamentos com qualidade de 
hotel cinco estrelas

Revista iCasei

Diário do Turismo
Villa Blue Tree é reconhecido 
como Melhor Espaço para 
Eventos Corporativos

Hotelier News

Villa Blue Tree realiza jantar 
bene�cente para refugiados

Panrotas

Villa Blue Tree cresceu 25% 
com eventos no primeiro 
semestre

Mercado&Eventos
Villa Blue Tree registra 
crescimento de 32% no 
primeiro semestre

https://www.panrotas.com.br/mercado/eventos/2019/07/villa-blue-tree-cresceu-25-com-eventos-no-primeiro-semestre_165963.html
https://hoteliernews.com.br/noticias/villa-blue-tree-realiza-jantar-beneficente-para-refugiados-84974
https://revista.icasei.com.br/villa-blue-tree-espaco/?fbclid=IwAR25YtbmqcilmcrJrhAJ79_WlC8nZ12gFGOFpMOb3LXcCosMq7493JY7-qQ
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/hotelaria/villa-blue-tree-registra-crescimento-de-32-no-primeiro-semestre
https://diariodoturismo.com.br/villa-blue-tree-e-eleito-melhor-espaco-para-eventos-corporativos
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