
“10 passos para deixar seus convidados 
mais felizes sem gastar um centavo a mais”

Restaurante Top 5



página 2

Mensagem do Restaurante
Olá,

Sabemos que é momento de comemorar. E se não fosse uma data ou momento especial, você não realizaria 
um evento nem nada que ficasse marcado para a vida.

Eventos empresariais, casamentos, aniversários, formaturas e comemorações em geral tem um ponto em 
comum: queremos passar um momento agradável e que os convidados fiquem felizes.

E no que se refere a espaço para eventos sabemos como ajudá-lo. 

Nesse guia você verá como pequenos detalhes podem transformar-se em grandes alegrias ou grandes “alertas 
de perigo”.

Também vai entender como isso não precisa forçosamente custar mais, pois o segredo está em diversas 
considerações da sua organização.

Bem, se está pronto então vamos lá e esperamos que tire o maior proveito desse guia para o seu evento.

Sinceramente,

Restaurante Top 5
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Atenção

Você quer se divertir tanto quanto os seus convidados durante seu evento.  

Mas é necessário mais do que um local “TOP” para eventos e uma festa grande para mantê-los 

realmente felizes.

E isso não precisa custar um centavo a mais, aqui vão algumas dicas do que fazer para que você 

e os seus convidados mantenham uma boa experiência a partir do momento que anuncia a 

realização desse evento até a última música da noite!



Passo 1.
Escolha a data certa
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Escolha a data certa
Tudo bem se você quer escolher a data do Gré-Nal da temporada para realizar seu evento,  mas 

não se surpreenda se alguns dos convidados parecem um pouco distraídos durante o protocolo.

Acredite, já vimos eventos aonde os assistentes estão mais preocupados por outra coisa não 

relacionada com a data especial e isso fica um pouco chato.

Você e seus convidados vão ficar mais felizes se você evitar os principais feriados nacionais ou 

grandes eventos.

 

Confira o calendário local para assegurar-se de que não estará competindo com uma festa 

popular da cidade ou da região.



Passo 2.
Evite transportação excessiva
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Evite transportação excessiva
Lembre que você estará organizando um evento, não uma maratona. Se vai ter uma cerimônia, 

discurso ou congregação antes da grande festa e estes serão em um local separado, tente 

manter a organização simples.

Previna os convidados que deverão ir de um ponto A a um ponto B. O Restaurante Top 5 

oferece vias de fácil acesso e um estacionamento amplo, justo em frente ao local.

(Mulheres com salto: não precisarão caminhar de pontinhas já que o chão é plano... 

Homens: é fácil chegar, só precisam escolher uma via, a RS 122.



Passo 3.
Seja breve nas fotos do evento
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Seja breve nas fotos do evento
Se você estará sendo o anfitrião ou terá um anfitrião em especial, assegure-se de passar apenas 

o tempo necessário para bater fotos com os convidados.

O mais provável é que tenha bastante fotos para bater e para deixar seus convidados felizes 

não poderá deixar alguém “sem foto”



Passo 4.
Fale obrigado
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Fale obrigado
Isto pode parecer desnecessário, pois afinal, está convidando e organizando essa grande 

festança para todos, porém é muito importante expressar o seu agradecimento. Isso fará com 

que eles se sintam considerados.

E sabe o que mais? O bem gera bem, não se surpreenda se depois alguém ficar agradecido 

também com você. 

Agora, se você não dizer ao menos um rápido oi, talvez faça eles se sentirem pouco especiais. 

Se não der tempo, faça um breve  agradecimento em público.



Passo 5.
Se tem música, mantenha ela baixa
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Se tem música, mantenha ela baixa
Aqui você vai ter que considerar as pessoas mais idosas. 

Se vai ter pista de dança, procure acomodar as pessoas mais velhas longe daí, elas podem se 

sentir incomodadas com a música alta. 

Mantenha a música baixa durante o jantar para que as pessoas possam conversar e depois 

aumente o volume.



Passo 6.
Tenha assentos suficientes
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Tenha assentos suficientes
Você pode até inovar no estilo e disposição das mesas, porém se faltar algum assento não ache 

que ficará “moderno”, mais bem ficará incômodo.

Certifique-se de que você tem capacidade para acomodar confortavelmente todos que irão 

sentar. 

De igual maneira veja se não irão sobrar assentos demais.



Passo 7.
Escolha decoração que permita 

conversas
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Decoração que permita conversas
Convidados comentando (ou reclamando) que não conseguem conversar ou ver uns aos outros 

por causa dos enfeites de mesas gigantes é uma coisa que você não quer ouvir. 

Manter os arranjos de mesa abaixo do nível dos olhos permite que seus convidados tenham 

mais facilidade para conversar.

 

Convidados conversando sem impedimentos são convidados felizes.



Passo 8.
Dê especial atenção ao cardápio



página 20

Dê especial atenção ao cardápio
É normal que os convidados esperem uma grande refeição quando assistam ao seu evento.

O Restaurante Top 5 oferece grande variedade de pratos e ingredientes, planeje seu cardápio,

E aqui um pequeno segredo... fale com o Ivan ou Samuel e com certeza será muito bem 

atendidos! 



Passo 9.
Tenha algo para as crianças 

fazerem
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Tenha algo para as crianças fazerem
Prepare algumas atividades para manter as crianças ocupadas. 

Lembre-se que você não quer o seu evento arruinado por pestinhas e isso demanda planejar 

que eles estejam entretidos. 

E aqui outro pequeno segredo... Se você falar com Samuel...  no restaurante....

ele vai explicar todos os detalhes sobre esta questão para seu evento.

Teve clientes que montaram um pequeno playground durante seu evento e assim adultos e 

crianças ficaram felizes.



Passo 10.
Disponibilize fotos
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Disponibilize fotos
Criar um álbum ou uma galeria online é um espaço prático para disponibilizar fotos. 

Quando você realiza um evento no Restaurante Top 5, estará entrando na nossa família de 

clientes e se assim o quiser, poderá nos prestigiar com uma seleção de fotos da sua grande 

festa que será disponibilizada na galeria de fotos.

As imagens deixarão seus convidados felizes.



Bônus 1
Crie e mantenha as informações 

online
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Bônus 1  - Informações online
Ter as informações do seu evento disponíveis online é um excelente meio para atualizar os 

detalhes da organização.

Informações de como chegar ao local, hotéis (caso tenha convidados de fora), requerimentos, 

horários, avisos. 

Se houver alterações do evento, certifique-se de avisar seus convidados imediatamente .

Se concorda que a informação online é um detalhe valioso para seu evento pode entrar em 

contato com a Cervantes Online 

www.cervantes-online.com 

e eles resolverão esse item para você.



Bônus 2
O barato às vezes sai carro
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Bônus 2 - O barato às vezes sai caro
Outro dia assistimos a um evento e no coffee break tinha uma mesa linda, com uma infinidade 

de bolos recheados, uma delícia. 

O ponto é que não havia talheres e pratos, a proposta era comer os bolos com o guardanapo. 

Tarefa difícil, as pessoas tentavam equilibrar o doce ao mesmo tempo que seguravam os papéis, 

a bolsa, o copo… Causou bastante meleca. 

Leve essa experiência como exemplo, o seu evento tem que ser funcional e por querer poupar 

alguns itens ele pode sair caro ou “melecado”.
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Agora já sabe 10 pontos interessantes que sugerimos aos nossos clientes para aplicarem durante a organização 

do seu evento.

Quando você reservar o espaço para seu evento no Restaurante Top 5 estará seguro de contratar um serviço 

profissional, para ter uma experiência única.
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Para realizar reservas você pode escolher várias vias de contato:

Deixe-nos um comentário no nosso Facebook em  

www.facebook.com/restaurantetop5

Reserve online através do site em 

www.TOP5restaurante.com.br/contato

Ligue-nos em: (54)3261.5392 

Ou visite-nos, aqui lhe mostraremos o lugar e escutaremos o que você está precisando.

RS 122, Km 60 - Farroupilha - RS

(Ao lado da Polícia Rodoviária)



Obrigado por ler!
Gostaríamos de escutar o que você achou dessa leitura.

Tome um minuto para enviar-nos uma mensagem

através do 

Facebook


