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LISTA DE CONVIDADOS 
 

O primeiro item a ser definido, pois trará uma ideia bem próxima do tamanho que será 
a sua festa. A lista deve conter nome do convidado e cônjuge, número de filhos 
solteiros e eventuais acompanhantes. Não se esqueça de anotar quem virá apenas para 
a Igreja, apenas para a recepção ou em ambos. A lista deve ser feita pelos noivos, com o 
auxílio dos pais. 

É de bom tom enviar os convites com certa antecedência par aos convidados residentes 
na mesma cidade, com no mínimo um mês de antecedência e para os residentes em 
outras cidades, quatro meses de antecedência. 

Verifique, junto ao hotel, custos de hospedagem para os convidados, confirmando 
reserva mediante confirmação de presença à cerimônia. 

Para os casais solteiros, serão enviados convites individuais. 

Para casais com filhos solteiros, será endereçado desta forma: Sr. José da Silva e família. 
Para casais com filhos casados, será endereçado desta forma: Sr. José da Silva e 
Senhora. 

 
RSVP 
RSVP é a sigla em Francês para Réspondez S'il vouz Plaît ou responda, por favor, em 
português, que nada mais é do que a confirmação de presença dos seus convidados 
antes do evento. 

 
Existem dois tipos de RSVP: 
Ativo - aquele em que a empresa entra em contato com o convidado para confirmar a 
presença do convidado e de seus acompanhantes. 
Receptivo - aquele em que o convidado entra em contato com a empresa para 
confirmar sua presença e de seus acompanhantes. 
O RSVP receptivo pode ser feito por telefone, e-mail, ou através de acesso ao site dos 
noivos. Será disponibilizado um telefone e/ou e-mail para que seus convidados liguem e 
confirmem a presença. 

Você ainda pode optar pelos dois tipos combinados, onde primeiramente se faz o RSVP 
receptivo e cerca de dez dias antes do evento o RSVP ativo é feito para confirmar a 
presença dos convidados que não entraram em contato. 

 
Por que fazer o RSVP? 
O RSVP é essencial para saber ao certo a quantidade de convidados que comparecerão 
ao seu evento. Assim será possível calcular melhor o número de cadeiras e mesas, 
bebidas, alimentação, etc. 
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Como disponibilizar o RSVP aos seus convidados? 
Você pode colocar no rodapé do convite ou em cartão anexo ao convite a seguinte 
mensagem 'Favor efetuar a confirmação de presença até dia XX/XX/XXXX através do 
telefone (XX) XXXX-XXXX ou através do site www.seusite.com.br. Não é necessário 
informar sobre o RSVP ativo. Caso você opte pelo RSVP via site, mas não contratar o site 
dos noivos, a confirmação pode ser feita através deste site, em área própria. 
 
Em que momento deve se contratar o RSVP? 
O RSVP deve ser contratado antes da entrega dos convites, para que haja tempo hábil 
de todos os convidados fazerem a confirmação receptiva ou ativa. Caso você opte pelo 
aviso de RSVP impresso no convite, a contratação deverá ser providenciada antes da 
confecção dos convites. 

Como funciona o acompanhamento das confirmações? Você receberá em seu e-mail 
semanalmente, em dia a combinar, uma listagem com todas as confirmações efetuadas. 
Faltando de 15 a 12 dias para o evento, você receberá a lista oficial de confirmações e 
poderá optar pelo RSVP ativo, que será feito de 10 a 07 dias antes do evento. A lista 
final, com todas as confirmações você receberá 07 dias antes do evento. 

 
O que é necessário para contratar o RSVP? 
É necessário nos disponibilizar uma listagem dos convidados com as seguintes 
informações: Nome do convidado principal (que consta no convite), número de adultos 
por convite, número de crianças por convite, isso para RSVP receptivo. Caso seja 
contratado também o RSVP ativo, incluir além das informações acima, no mínimo um 
número de telefone para contato. 

 
Como funciona a cobrança do RSVP? 
Para RSVP receptivo por e-mail ou através do site, o valor é único. Para RSVP receptivo 
telefônico, será cobrado valor por ligação recebida. Para pacote RSVP receptivo por e-
mail + site + telefônico, será cobrado valor por ligação recebida + valor do RSVP via 
email/site (pacote com valor reduzido). Para RSVP ativo, o valor é cobrado de acordo 
com o tipo de ligação (local, interurbana, celular, internacional). 

  


