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OS WEDDING AWARDS CHEGAM PARA ENCORAJAR OS PROFISSIONAIS DO SETOR, APÓS UM ANO

COMPLICADO PARA OS CASAMENTOS

Crazy Day recebe o Wedding Award de

Casamentos.pt, pelo seu percurso e prestigioso

trabalho, após um ano difícil para o setor nupcial

Casamentos.pt celebra a 8ª edição dos prémios Wedding Awards, no qual participaram mais de

10.000 empresas inscritas no portal.

Nesta edição, de maneira excecional, foram premiados os melhores profissionais, tanto de 2019,

última época nupcial celebrada com normalidade, como de 2020, época em que os profissionais

tiveram que alterar datas e prestar apoio aos casais em condições extraordinárias.

Os Wedding Awards são o único prémio do setor outorgado, tendo como base as opiniões dos

casais que contraíram matrimónio, o que o torna tão valioso.

Crazy Day, da categoria Animação, recebeu o Wedding Award 2021 que o reconhece como um

dos profissionais mais recomendados pelos casais de Casamentos.pt.

A lista completa dos galardoados nas diferentes categorias pode ser consultada em

casamentos.pt/wedding-awards.

Odivelas, 27 de Março de 2021.

Crazy Day, profissional de referência no setor nupcial em Odivelas, recebeu o prémio Wedding Award 2021

dentro da categoria Animação. Um reconhecimento muito importante do seu trajeto e da excelência do serviço

prestado em casamentos, tornando-o num dos melhores fornecedores de casamento do país. Crazy Day conta

com um total de 103 opiniões dentro da sua montra em Casamentos.pt e uma média de avaliações fornecida por

casais de 4.9 sobre 5.0.

Casamentos.pt, portal de referência do grupo The Knot WorldWide e líder mundial no setor dos casamentos,

realizou uma nova edição dos seus reconhecidos Wedding Awards, revelando o nome dos profissionais e

empresas que em 2021 ergueram este prémio. Embora já tenham passado oito anos desde que o principal site

de casamentos do país começou a conceder este prémio, este ano estamos perante uma edição muito especial,
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devido às circunstâncias excecionais vividas pelo setor nupcial com a chegada da pandemia. Por este motivo, ao

objetivo de reconhecer todos os anos a excelência no serviço prestado pelas empresas do setor nupcial no

nosso país, acrescentamos também o de destacar o trabalho destes profissionais que conseguiram gerir a

reorganização de um casamento de maneira eficiente e também o trabalho de um pequeno número de

afortunados que conseguiram realizar a celebração dos "Casamentos Covid", sob medidas especiais.

Na edição de 2020, já foram reconhecidos milhares de profissionais que demonstraram o seu amor por

casamentos e a sua excelência e empatia em aspetos que vão para além da própria celebração: lidar com

mudanças de horários, apoiar os casais, enfrentar meses sem casamentos e gerir equipas em tempos de crise.

Em 2021, e ainda a aguardar o início da temporada de casamentos, queremos continuar a recompensá-los pelo

enorme esforço e tempo dedicado ao setor.

Este ano, os prémios baseiam-se nas mais de 7 milhões de opiniões deixadas no site pelos casais. Um número

importante e em constante crescimento que faz com que os profissionais galardoados se sintam orgulhosos e

mantenham a motivação intacta para conquistar o título edição após edição, principalmente este ano, que mais

do que nunca precisam de mostrar a grande qualidade do trabalho que realizam. A novidade nesta edição é

que, excecionalmente, durante a situação de pandemia em que não é possível realizar casamentos, os casais

podem deixar a sua opinião sobre a gestão dos fornecedores em termos de flexibilidade, atenção,

reorganização e adiamento da celebração.

Os Wedding Awards 2021 foram atribuídos a cerca de 5% das empresas que obtiveram o maior número de

opiniões e as melhores classificações em cada categoria entre mais de 10.000 empresas, tendo também em

consideração a qualidade e o profissionalismo do serviço que prestam. Por isso, o papel mais importante é

desempenhado pelos casais que, com as suas opiniões e após terem usufruído dos serviços de profissionais

nos seus casamentos, definem quem serão os vencedores. Precisamente por este motivo, este prémio tornou-

se uma referência no setor e uma marca de garantia para os casais que, ano após ano, organizam o seu

casamento. Excecionalmente e a favor do setor, este ano tanto as opiniões de 2019, por se tratar da última

temporada celebrada com normalidade no que diz respeito a casamentos, como as de 2020, que incluem

tanto "casamentos covid" como opiniões sobre a boa gestão durante a crise, foram tidas em consideração.

Estas opiniões também são muito valorizadas pelos casais, já que permitem conhecer melhor o serviço dado

pelos profissionais em qualquer tipo de situação.

“Proclamar os Wedding Awards este ano foi um autêntico desafio, já que todas as empresas do setor mereciam

uma vénia pela maneira como lidaram e continuam a lidar com toda esta situação. Sabemos também, pelo

feedback e conversas que temos com milhares de casais, que os profissionais estão a ser empáticos e flexíveis,

o que mostra uma vez mais a paixão que têm pelo seu trabalho. Por isso, em Casamentos.pt sentimos que esta

edição especial dos Wedding Awards era necessária e era a nossa maneira de dizer que todo o esforço deste

último ano não foi em vão. Os profissionais trabalharam mais do que nunca na reorganização, nos planos A, B e

C, na implementação de casamentos com segurança… em suma, na reinvenção de si mesmos. Estes prémios

devem servir para manter o setor ativo e ajudar os casais que hoje, mais do que nunca, procuram profissionais

para o seu casamento e precisam de uma dose extra de confiança antes de contratá-los.” refere Nina Pérez,

CEO de Casamentos.pt.
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Os prémios Wedding Awards contam com as seguintes 18 categorias: Espaços, Catering, Fotografia, Vídeo,

Música, Carro dos noivos, Convites, Lembranças, Flores e Decoração, Animação, Bolos, Organizadores, Beleza e

saúde, Ourivesaria, Lua de mel, Noiva e Acessórios, Noivo e Acessórios e Outros. Pode consultar a lista

completa de vencedores através deste link: https://www.casamentos.pt/wedding-awards

Sobre Casamentos.pt

Casamentos.pt é um portal nupcial, que faz parte do grupo do setor nupcial, The Knot Worldwide, com o objetivo de ajudar

os noivos a organizarem o dia mais feliz das suas vidas. Com uma presença internacional, o grupo criou uma comunidade

nupcial e o maior mercado virtual de casamentos a nível mundial. Dispõe de uma base de dados detalhada com mais de

700.000 profissionais do sector nupcial e oferece aos casais ferramentas para prepararem a sua lista de convidados, gerirem

o orçamento, encontrarem fornecedores, etc. The Knot Worldwide está presente em 16 países através de diferentes

domínios como Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx,

Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie,

Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.  

Para mais informações:

Telf.: 967 721 794

geral@crazyday.pt  
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