


Estou muito feliz
com o seu contato.



Olá , sou Karol Leitão e desde 2000 trabalho com a personalização de 

Bonequinhos para os Topos dos Bolos. Os famosos “Noivinhos”. Hoje, 

nossa empresa  chega a atender clientes de todo Brasil e alguns países 

da Europa e América do Norte. Conquistamos todos os dias um a um 

com nosso principal objetivo que é o respeito e satisfação de todos os 

nossos clientes.Nossa empresa tem um diferencial no mercado que é 

atender todos os clientes de forma personalizada. Desde a primeira 

conversa até o dia da entrega, todos os detalhes e informações são 

tratadas com o maior sigilo e  importância que este momento requer.

O momento favorito é o  brinde e o corte do bolo, pois ali acontecem as 

fotos com os Bonequinhos. Os convidados  ficam encantados quando 

veem o vestidinho, o terno e até seu pet representado ali em miniatura.  

As vezes dependendo da posição e características escolhidas, chegam a 

arrancar sorrisos carinhosos de quem admira e fotos muito 

criativas.Além de encantar na festa, eles são um dos poucos itens que 

seguirão decorando  um cantinho especial  no novo lar e nas 

comemorações das bodas.



Casal de Noivinhos

Informações Técnicas:

Base dos noivos de Acrílico  formato Oval 14cm x 8cm | Altura dos noivos variam entre 14 e 15 cm | Peso: 350gr

Posição: em pé ( mãos dadas , abraçados, fazendo coração
com as mãos)

Personalização do casal: Noivo terno, Noiva vestido 
longo, Penteado, véu e buquê. (cauda/mantilha, 
não estão inclusos no 
valor padrão)

Detalhes

Investimento
R$ 430,00 em 2x de R$ 215,00  

A CAIXA DE ACRÍLICO  ( Opcional)

Eles Protegem  e Conservam  seu Topo de Bolo além Decorar com Delicadeza o ambiente que ficarão em exposição.

Custo Opcional R$  120,00 



Adicionais Extras serão cobrados a parte.

( Ex: Camisa de time, Fardas, Animais, perninhas modeladas ou flexionadas.... )

Utilize o formulário para o orçamento personalizado,

preencha e reenvie.

Como Idealiza o Seu Topo de Bolo :

Data do Evento: 

CEP:



Bonequinha(o)  ou Personagem

Personalização das Roupas e Cabelo + um
Numeral ou item do Tema da festa. 

Detalhes

Investimento
R$ 220,00 em 2x de R$ 110,00 

A CAIXA DE ACRÍLICO  ( Opcional)

Eles Protegem  e Conservam  seu Topo de Bolo além Decorar com Delicadeza o ambiente que ficarão em exposição.

Custo Opcional R$  120,00 

Informações Técnicas:

Base dos Bonequinhos em  Acrílico formato Oval 14cm x 8cm |  Altura variam entre 10 e 15 cm  | Peso: 315gr



Informações sobre a produção

Após a reserva, o cliente receberá um checklist contendo uma ficha  deverá ser preenchida e  reenviada para iniciarmos a  produção.

O envio da mercadoria é feito  após a finalização da produção variam de 8 dias a 30 dias  de antecedência da data do evento

A produção começará com 30 a 60 dias antes do envio.

As fotos deverão ser enviadas todas em um único email até 10 dias antes do inicio da produção. Caso a cliente não envie as fotos na 

data estipulada a produção poderá sofrer prejuízo sendo este de responsabilidade da cliente.

Forma de pagamento

Depósito Bancário  - (Banco do Brasil)

1 - Para efetivar a reserva e confirmar seu pedido é necessário o deposito de 50% do valor do orçamento.

2 – A reserva será confirmada após verificação do valor depositado em conta bancária especifica e 
informada à cliente.

3 - Os outros 50% do valor orçado será pago com no mínimo 07 dias úteis de antecedência da data da 
amostra.

4 - No caso de haver FRETE este será calculado antes do envio e o valor deverá ser depositado pela 
cliente juntamente com os 50% restantes da encomenda.



Sobre o Envio da mercadoria:

A mercadoria é embalada com plástico bolha e enviada numa caixa 

personalizada feita para o tamanho deles. Após a entrega da mercadoria na 

Agencia dos Correios ou na empresa de transporte que a cliente indicar a 

responsabilidade da mercadoria torna-se exclusivamente da cliente. Para 

maior segurança sugiro o envio pelo sedex ou TAMCARGO .Caso seja feita essa 

opção faço o pagamento da declaração do valor como sendo um seguro.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1-A Reserva da sua data é feita mediante pagamento dos 50� e de acordo com a disponibilidade de 

vagas.
2- O FRETE da Mercadoria é de responsabilidade do cliente. Caso a cliente opte por envio via SEDEX o 
valor do seguro será pago por Karol Leitão como forma de cortesia. O seguro será avaliado no total dos 
modelos encomendados descontado o valor do envio pelo SEDEX.
3- Antes do envio/entrega será enviada a foto pelo email do Topo Finalizado para a cliente.
4- Os pedidos de modificação no orçamento ou nas peças após a contratação somente será possível 
após análise técnica. Caso seja possível qualquer modificação esta será informada por Karol Leitão.
5- Após o envio da mercadoria o cliente receberá um código para acompanhar o envio pelo site dos 
correios caso opte pelo SEDEX.
6- O valor pago a título de reserva somente será devolvido caso haja desistência da cliente e mediante 
as condições abaixo:

A – Caso a desistência ocorra em até 6 meses antes do início da produção será devolvido 75% do que 

tiver sido pago a título de reserva.

B - Caso a desistência ocorra em até 4 meses antes do início da produção será devolvido 50% do que 

tiver sido pago a título de reserva.

C - Caso a desistência ocorra em até 3 meses antes do início da produção será devolvido 25% do que 

tiver sido pago a título de reserva.

D - Caso a desistência ocorra em até 2 meses antes do início da produção será devolvido 10% do que 

tiver sido pago a título de reserva.
E – Nenhum valor será devolvido caso haja desistência em período menor que 2 meses do início da 
produção, sendo portanto considerada a desistência como definitiva.
 7 - O orçamento apresentado é válido por 30 dias a partir do seu recebimento pelo  cliente.



Abraços, equipe


