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Por De São Paulo 

A cerimônia será realizada em um castelo, na região da Toscana, na Itália. Boa parte dos 
convidados é do Brasil. Um cenário que, em outros tempos, seria motivo de tensão para os 
noivos, preocupados com a escolha da hospedagem, sugestão de passeios e até com o transporte 
de amigos e familiares. Hoje, ao contrário, já é possível delegar a administração de toda essa 
logística a empresas especializadas. É o caso da Due B, de São Paulo, que disponibiliza serviços 
exclusivos de concierge pessoal, profissional, para viagens e eventos. 

A empresa foi criada há dois anos, pelas sócias Janine Closs, 37 anos, e Natália Bonavita, 27 
anos, com a proposta de prestar assessoria para pessoas que necessitavam de serviços de 
qualidade, mas não tinham tempo para organizar seus projetos, principalmente executivos com 
agenda cheia. "As demandas foram crescendo e a própria clientela nos pedia ajuda para 
organizar eventos, daí para festas e casamentos foi um pulo" observa Janine. 

O pacote para casamentos foi lançado em maio, com assessoria completa para cerimônias no 
Brasil e no exterior. "Cada vez mais os casamentos fora das grandes cidades, os chamados 
'destination weddings', têm se tornado comuns", ressalta a empreendedora. 

De acordo com a profissional, na ponta do lápis, casar e recepcionar os convidados no exterior 
sai, em média, 30% mais em conta do que por aqui, descontando-se os gastos com passagens e 
estadia. Nesse caso, a Due B gerencia o translado dos convidados, negocia com os hotéis, 
administra milhagens e cuida de toda a programação das pessoas no período de viagem, 
incluindo happy hours, jantares e passeios customizados segundo o gosto dos noivos. 

"Nosso foco é atender as necessidades específicas de cada cliente, por mais inalcançáveis que 
pareçam", afirma Janine. "Isso só é possível graças à nossa extensa rede de contatos." 

Para encontrar parceiros que falem a mesma linguagem da Due B, as empreendedoras viajam 
constantemente para o exterior e participam dos principais eventos do segmento. A empresa já 
conta com pontos de referência nos Estados Unidos, Panamá, Itália, Canadá e Alemanha. (KS) 

 
Leia mais em: 

http://www2.valoronline.com.br/especiais/2682056/agencia-estrutura-logistica-dos-

convidados-em-festas-no-exterior#ixzz1wMUYOHUX 

http://www.dueb.com.br 
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