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Somos um ateliê criativo de Papelaria
artesanal, especializado em criar
identidade visual de casamento
e desenvolver peças cheias de
significado, elegantes e atemporais.

Eu, Renata Carvalho, mas pode ficar à vontade
e me chamar de Re. :)

Sou formada em Design Gráfico e Técnica em Processos
Fotográficos, Especialista em identidade visual. Também
sou fotógrafa e ilustradora. Comecei a criar em 2005 e
desde então eu não parei.
Depois de uma longa e diversa jornada no mercado de
criação e em grandes escritórios, resolvi seguir o meu
sonho: ter liberdade criativa.
Sou uma pessoa detalhista, vivo inventando projetos “faça
você mesmo”. Amo tudo o que envolve Papelaria artesanal,
cachorro, sorvete, plantas, decoração e todo tipo de
transformação.
Acredito que a simplicidade é o caminho e a minha missão
é sonhar junto com você e produzir cada detalhe do com o
coração, para que tudo fique do jeitinho que você imagina.
Meu propósito é tornar o dia mais especial da sua vida
ainda mais especial.
Seja bem-vind@.
Eu vou amar te ajudar com a nossa arte!

placa de acrílico
Placas transparentes, super tendência nos casamentos
modernos, com lettering personalizado 100% feito à mão.
Amor sincero e profundo <3
E depois do casório vc ainda usa ela pra decorar a casa nova.
DETALHES
Material: acrílico polido de 4 mm de espessura
Frase personalizada (consulte-nos).

13 x 18 cm / R$ 40
15 x 21 cm / R$ 64
20 x 30 cm / R$ 120
30 x 40 cm / R$ 160
40 x 60 cm / R$ 300
obs.: cavalete não incluso
Prazo de produção: 20 dias úteis

marcador de mesa
Plaquinhas redondas e transparentes, com pincelada artística
de fundo e nome escrito à mão. Parece mesmo que vieram
diretamente do Pinterest, mas são reais e oficiais. <3
DETALHES
Material: acrílico polido de 2 mm de espessura,
com 8 cm de diâmetro.

R$ 17

Quantidade mínima: 10 unidades
Prazo de produção: 20 dias úteis

placa boas vindas
Placa de madeira pintada à mão, com frase especial,
perfeita para decorar e sinalizar ambientes.
DETALHES
Material: madeira
Tamanho: 40 x 60 cm
Placa de madeira rústica, com dizeres pintados à mão
na cor branca.

R$ 230

Prazo de produção: 20 dias úteis

placa lá vem a noiva
Placa de madeira produzida em processo 100% artesanal,
pintada à mão, com frase personalizada.

DETALHES:
Placa de madeira escura ou pintada na cor creme com dizeres
pintados à mão.
A frase pode ser personalizada

R$ 130
Prazo de produção: 20 dias úteis

placa seta
Plaquinhas para indicar o local da cerimônia, da festa, e
etc. Decoram e dão mais personalidade ao Grande Dia.
Em conjunto ficam um charme só. :)
DETALHES
Material: madeira
Tamanho: 42 x 11 cm
Placa de madeira escura, pintada na cor creme ou preto, com
dizeres pintados à mão.
Obs.: não acompanha estaca de madeira.

R$ 64,90 / cada
R$ 246 / kit com 4 unidades
R$ 308 / kit com 5 unidades
Prazo de produção: 20 dias úteis

placa recém-casados
Placa de madeira com corte especial, ideal para colocar no
carro ou na bike. Perfeita para quem gosta de muito de
charme depois do SIM e para quem quer fotos dignas de
Pinterest.
DETALHES
Tamanho: 60 x 14 cm
Material: madeira
Placa de madeira escura, pintada na cor creme ou preto, com
dizeres pintados à mão.

R$ 90

Prazo de produção: 20 dias úteis

placa para cadeira
dos noivos
Uma duplinha que deixa as cadeiras dos noivos muito mais
fofas e significam muito na hora de fazer aquela foto!
Ainda contam a história do casal com frases criativas.
DETALHES
Tamanho: 16 x 25 cm
Material: madeira
Placa de madeira rústica, ou pintada na cor creme, com
dizeres pintados à mão.
Adornos florais opcionais por + R$ 20

R$ 130 o par
Prazo de produção: 20 dias úteis

placa formato
coração
Plaquinha nas cadeiras dos noivos já é fofo, agora você
imagina em formato de coração! :)
DETALHES
Tamanho: 26 x 20 cm
Material: madeira
Placa de madeira escura, pintada na cor creme ou preto, com
dizeres pintados à mão.

R$ 199 o par
Prazo de produção: 20 dias úteis

placa de papel
entrada da noiva
Plaquinha super personalizada, de papel, para a entrada
da noiva ser mais especial.
DETALHES
Tamanho: 28 x 20 cm
Material: papel Evenglow fosco 250g
Ela pode ser feita em qualquer uma das nossas identidade
visuais e a frase é personalizada.

R$ 30

Prazo de produção: 20 dias úteis

placa de papel
cadeira dos noivos
Plaquinha super personalizada, de papel, para a entrada
da noiva ser mais especial.
DETALHES
Tamanho: 28 x 20 cm
Material: papel Evenglow fosco 250g
Ela pode ser feita em qualquer uma das nossas identidade
visuais e a frase é personalizada.

R$ 60 o par

Prazo de produção: 20 dias úteis

especiais
mimos

baú porta-alianças
Todo pintado à mão, perfeito para guardar as alianças no
Grande Dia. E depois do casamento, você guarda ele
pra sempre e ainda pode usar como porta-jóias.
Amor total! <3

DETALHES
Baúzinho de MDF pintado à mão, com acabamento rústico,
ferragens pretas ou originais.
Tamanho: 12,5 x 10,5 x 11 cm (largura x altura x profundidade)
Cor: personalizada
Material: MDF
Acompanha: almofadinha + mini coração com iniciais dos
noivos escrita à mão

R$ 160

Prazo de produção: 20 dias úteis

apaixonantes
depoimentos

“Ficou tudo tão, tão, tão lindo que
hoje fazem parte da decoração da
minha casinha! :) Obrigada por fazer
tudo com tanto capricho e amor.”
Pri & Jay

“Produtos feitos com muito
carinho, atendimento nota
10! Pontualidade, preço justo!
Super indico o Lotus, fez meu
casamento ficar ainda mais
bonito! Obrigada Re!”
Janaina

“A placa foi um SUCESSO!!!!
Novamente, muito obrigada por
seu capricho e por me atender
em tão pouco tempo.”
Pathy

“Ai mulher, tu arrasa mtooooo.
Apaixonei! Ameiiiiii! Minha cara
e a do noivo.”
Suellen
“Vendedora maravilhosa, atenciosa!
O produto é lindo e delicado, entrega
antes do prazo, amei! Super indico,
obrigado!”
Sueli

“Um obrigado e pouco para retribuir a maravilha
que ficaram nossas lindas Plaquinhas.
Resumindo... Trabalho de EXCELENTE qualidade!!!
O profissionalismo e a atenção dispensada pela
Renata foi um show à parte.
Mesmo com pouquíssimo tempo para produção
a menina deu conta do recado e arrasou na
pontualidade e no resultado.
Mega indico o Ateliê e deixo uma dica para
os noivos: Realmente os detalhes fazem toda
diferença!!!”
Cadu e Feh

.

nós temos

orgulho da nossa arte
.

que maravilha.. mas
como comprar?

Nós vamos ficar muito felizes em te ajudar fazendo - COM TODO
AMOR - as placas e os mimos do dia mais importante da sua
vida, com um atendimento 100% personalizado. Funciona assim:

1

você escolhe o produto e a quantidade
Escolha os produtos que mais te agradaram (tira print) e envie-nos
dizendo qual a quantidade de cada item.

2

nós te enviamos um orçamento
personalizado
Agora que você escolheu os itens que você vai precisar e indicou
a quantidade de cada item, a gente vai providenciar um orçamento
personalizado e te enviar por e-mail.

3

aprovação do orçamento
Nessa etapa você aprova o nosso orçamento e nos envia o
comprovante de pagamento do valor do sinal combinado.

4

recebimento das informações
Aqui você preenche o formulário que te enviamos por e-mail, com as
informações que a gente vai precisar para produzir o seu pedido.

5

produção das artes
Após recebermos as informações, nós te enviamos uma provinha
digital por e-mail em aproximadamente 10 dias úteis.

6

aprovação / ajustes
Chegou a hora de receber a provinha digital do seu pedido. Essa
também é a fase de fazer possíveis ajustes de layout, de textos, etc, e
também de ler todas as informações com calma para não ficar nenhum
errinho. Queremos que tudo fique perfeito, não é mesmo?

como comprar

6

aprovação / ajustes
Chegou a hora de receber a provinha digital do seu pedido. Essa
também é a fase de fazer possíveis ajustes de layout, de textos, etc, e
também de ler todas as informações com calma para não ficar nenhum
errinho. Queremos que tudo fique perfeito, não é mesmo?

7

formalização da aprovação
Depois de conferir tudo é hora de aprovar a arte. Você encaminha o
nosso e-mail com o arquivo da arte aprovada ANEXA, para formalizar a
aprovação. O prazo de produção começa a ser contado aqui.

8

seu pedido entra em produção
Depois de formalizar a aprovação da arte, é só respirar fundo e relaxar,
pois o seu pedido será produzido com TODO AMOR DE SEMPRE. Nessa
etapa quanto mais prazo a gente tiver, melhor, pois faremos tudo com
ainda mais capricho. Resultado: mais bonitos os seus produtos ficam!

9

eba, tudo pronto!
Haja coração!
Nessa etapa nós entraremos em contato para os acertos finais
(pagamento do valor restante) + forma de entrega. Nós podemos enviar
pelos correios, ou você pode retirar pessoalmente conosco ou também
enviar um motoboy para retirar pra você.

10

só love
Finalmente as suas belezinhas estão em mãos. Ficou tudo lindo né?
#JáPodeCasar?

ficou com alguma dúvida?
Todas as dúvidas podem ser respondidas pelo e-mail
lotusatelie@live.com
Ah, segue a gente no Instagram e acompanhe as nossas novidades.
Sempre compartilhamos por lá os detalhes da nossa produção.
é @lotusatelie. Te espero :)

frequentes
dúvidas

Posso personalizar a frase da placa?
Sim.

O texto que eu quero para a minha placa é
muito grande, e agora?
Fala pra gente a frase que você imagina e também o modelo de placa
escolhido. Iremos analisar e pensar na melhor solução. Lembrando que
quanto menor a frase, melhor é a leitura das informações.

Esqueci de encomendar a minha placa antes,
dá pra fazer rapidinho?
A gente sempre pede que as encomendas sejam feitas com
antecedência, pra gente fazer com calma e não atrapalhar a produção
dos demais pedidos. Mas se você deixou pra última hora e quer muito
a plaquinha, nós podemos fazer a produção expressa, cobrando uma
taxinha pela velocidade. Consulte-nos.

Preciso de um tamanho diferente das opções
do catálogo. Vocês fazem?
Entre em contato com a gente e diga-nos o tamanho que você precisa
que podemos solicitar ao nosso marceneiro um corte especial. Um
valor extra é cobrado.

Vocês fornecem cavalete para a placa de
acrílico?
Não. Mas você encontra em lojas de papelaria e artes (Kalunga, Casa
da Arte, Casa do Artista, Papelaria Universitária).

Para as plaquinhas em formato de seta,
vocês fornecem a estaca de madeira?
Não. Mas você encontra em qualquer madeireira da sua cidade.

Quanto tempo antes do casamento eu
encomendo minhas plaquinhas?
A gente sugere encomendar 2 meses a 45 dias antes da data do
casamento, pra gente fazer com calma e ficar do jeitinho que você
sonhou.

produção

prazo de

Ele começa a ser contado a partir da formalização da aprovação da arte
e é de aproximadamente 20 dias úteis. Não se esqueça que sábados,
domingos, feriados e recessos não contam para esse prazo.
Caso seja necessária a entrega antes do prazo padrão, é cobrada uma
taxa de urgência de 35% do valor da peça.

pagamento

forma de

Via boleto bancário ou transferência Nubank, 50% na aprovação do
orçamento e o restante no dia do envio/retirada dos produtos (o pagamento
deverá ser feito antes do envio dos produtos/arquivos).

entrega ou

retirada

A entrega pode ser feita via Sedex ou PAC. Fala pra gente o CEP de
entrega, que calculamos o valor do frete. Você também pode mandar
um motoboy ou retirar diretamente conosco. Consulte-nos.

ficou com alguma dúvida?
Todas as dúvidas podem ser respondidas pelo e-mail
lotusatelie@live.com
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ACOMPANHE OS BASTIDORES NO INSTA:
@lotusatelie

ORCAMENTOS SOMENTE POR E-MAIL:
lotusatelie@live.com

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:
www.lotusatelie.com.br

Os valores dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
Catálogo válido até março/2022.

