
P I ON E I RO  EM  SO LUÇÕE S  D I G I T A I S  P A RA

R E A L I Z A R  S EU  SONHO .



A idéia do Save the Date nasceu a partir de uma

necessidade nossa. Quando escolhemos o dia, queríamos

contar logo aos nossos convidados para que eles

pudessem reservar aquela data e celebrar com a gente.

Mas, nosso convite ainda estava longe de  ficar pronto.

Buscamos algumas opções que atendessem a nossa

vontade, porém, não encontramos. Foi assim que surgiu a

idéia de usar a animação (nossa profissão) de uma

maneira diferente. Criamos pequenos vídeos que

batizamos de Save the Date Digitais. Uma maneira

delicada e única de expressar a nossa vontade em ter

aquela pessoa no nosso dia.

A idéia do Save
the Date nasceu
a partir de uma

necessidade
nossa

História



O Save the Date é uma maneira divertida, sofisticada,

prática e ecologicamente correta de fazer com que o

seu convidado reserve a data do seu evento.

Tecnicamente, o Save The Date é um pré-convite que

você pode enviar aos seus convidados muito antes do

seu convite oficial estar pronto.

Surpreenda seus
convidados com

um Save the Date
Digital

Save the Date

CONH E Ç A  UM  D E  NO S S O S
MOD E L O S

(a  partir  de  R$187)

https://savethedate.digital/wp-content/uploads/2020/05/Primma-Vera-YT.mp4


Convite Interativo

PicCollage

Wed In Motion

Menu QR Code

Identidade Visual em aquarela @lujusouvenirs

#CASAMENTOS

SUSTENTÁVEIS

Além disso,
Também oferecemos soluções digitais para o
seu casamento, como:



Vídeo interativo onde aplicamos a nossa expertise com

as ferramentas e processos que envolvem um projeto

de motion design para contar a história do casal e/ou

um momento marcante. Utilizamos a técnica do

storytelling para criação de um roteiro. O design e as

ilustrações do projeto trazem à tona memórias e

imagens da história do casal. A animação do motion

design proporciona fluidez para o vídeo. A sonorização

será a trilha sonora escolhida pelo casal. Tudo isso

transformado em um lindo vídeo, batizado de 'Wed in

Motion', que também contará com uma narração

profissional, de voz feminina.

A HISTÓRIA DE
VOCÊS EM

FORMATO DE
VÍDEO!

Wed in Motion

QU E RO
CONH E C E R

(a  partir  de  R$1.540)

https://www.youtube.com/watch?v=Hpbuwo-fKfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hpbuwo-fKfQ&feature=youtu.be


CONH E Ç A  UM  D E  NO S S O S
MOD E L O S

SOLUÇÕES

DIGITAIS  COM

INTERATIVIDADE

Convite Interativo

O Convite Interativo é uma arte personalizada,

disponível no formato PDF, que você pode enviar de

forma digital para convidar e encantar os seus

convidados,  com opção interativa de direcioná-los

para o site do seu casamento com apenas um clique.

(a  partir  de  R$189)

https://savethedate.digital/wp-content/uploads/2020/09/SD-Convites-PDF-Exemplo-Personalizado.pdf
https://savethedate.digital/wp-content/uploads/2020/09/SD-Convites-PDF-Exemplo-Personalizado.pdf


CONH E Ç A  NO S S O S
MOD E L O S

CRIE  SEU

PICCOLLAGE  E

INSIRA  NO  WEBSITE

DO  CASAL!

PicCollage

Vídeo interativo com templates pré-definidos de

aproximadamente 60 segundos, com música e o mood

do casamento. Frases e textos pequenos deixam o mini

vídeo ainda mais personalizado.

(a  partir  de  R$450)

https://savethedate.digital/novidades/
https://savethedate.digital/novidades/


Trata-se de um menu (cardápio) digital que é acessado

pelo celular, através de um QR-Code. Uma forma de

substituir o menu em papel em uma solução digital e

ecológica. Ao fazer o scan de seu QR CODE você terá

acesso ao Menu (desenvolvido especialmente para o

seu casamento) através de seu celular. Faça o teste!

Menu QR Code

(a  partir  de  R$180)



A Identidade Visual é o conjunto de elementos (brasão,

monograma, tipografia, ornamentos, ilustrações) que

traduzem a essência do casal e do casamento. Ela

busca contar uma história através dos itens do seu

casamento. Optando pelo pacote Lu & Ju + Save the

Date, você garante uma identidade visual em aquarela,

de qualidade que poderá ser utilizada em qualquer um

dos produtos Save the Date (Convite Interativo, Save,

Menu QR Code - e até como elementos do seu website)

                            POSSIBILIDADE DE

ADQUIRIR A ARTE ORIGINAL DA LU

B Ô N U S  3

CRIE  SUA  IDENTIDADE  EXCLUSIVA

EM  LINDAS  AQUARELAS

Identidade Visual

B Ô N U S  1                            ESTUDO DO CASAL

PARA PERSONALIZAÇÃO EXCLUSIVA

                            ARTE PARA CONVITEB Ô N U S  2



Recebemos lindos feedbacks que

você pode conferir no nosso site

ou Instagram

@SAVETHEDATE.DIGITAL

WWW.SAVETHEDATE.DIGITAL

A  OPINIÃO  DE

TODOS  OS

NOSSOS

CLIENTES

CONTA!

Feedback

https://www.instagram.com/savethedate.digital/
http://www.savethedate.digital/


Convite Interativo

PicCollage

#SAVETHEDATE

DIGITAL

Investimentos
Aceitamos boleto, transferência, pix e
parcelamento em até 2x via PicPay ou PagSeguro.

Wed In Motion

Menu QR Code

Save the Date Digital - a partir de R$187

- a partir de R$1.540

- a partir de R$189

- a partir de R$450

- a partir de R$180



(48) 9 9116-5084

INFO@SAVETHEDATE.DIGITAL

Gostou da ideia?

ENTRE  EM  CONTATO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5548991165084&text=Ol%C3%A1!%20Eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Save%20the%20Date

