


A NS Casamentos é uma empresa jovem e dinâmica, direcionada à produção de eventos, porém, especializada em casamentos 
e todo o tipo de eventos privados e corporativos.
Diferenciamo-nos pela elevada qualidade dos nossos serviços, bem como dos nossos equipamentos.
Temos também, uma enorme quantidade e variedade de serviços, para que possamos satisfazer todas as necessidades dos 
nossos clientes.
Aquilo que nos caracteriza, sem sombra de dúvida, a nossa capacidade de adaptação todo o tipo de eventos, nunca perdendo 
o nosso foco e determinação, em tornar cada evento ÚNICO.



TESTEMUNHOS | PRÉMIOS



GRUPO DE IGREJA 

CANTOR
SAXOFONISTA
PIANISTA

https://www.youtube.com/watch?v=DNxzR3D528w


SERVIÇO DJ BASE

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente aperitivos, sunset e corte do bolo
Sistema de luzes
Sistema de som profissional
Serviço de Dj, animador e coriografo

https://www.youtube.com/watch?v=WYzkUGVmaR4


SERVIÇO DJ + ILUMINAÇÃO PRO

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente aperitivos, sunset e corte do bolo
Sistema de som profissional
Sistema de luzes Profissional
Técnico de luzes

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/4034191233370688


 SERVIÇO DJ + RETRO

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente aperitivos, sunset e corte do bolo
Sistema de som profissional
Sistema de luzes profissional
Técnico de luzes
Personalização de Ambiente e Videos



 SERVIÇO DJ + PAINEL LED BASIC

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente aperitivos, sunset e corte do bolo
Sistema de som profissional
Sistema de luzes profissional
Técnico de luzes e Video
Personalização de Ambiente e Videos

https://www.youtube.com/watch?v=k14BKZpCsvs


 SERVIÇO DJ + PAINEL LED PREMIUM

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente aperitivos, sunset e corte do bolo
Sistema de som profissional
Sistema de luzes profissional
Técnico de luzes e Video
Personalização de Ambiente e Videos

https://www.youtube.com/watch?v=ECKjgrakKNY


SAXOFONISTA

Serviço Saxofonista
Aperitivos ou Corte de Bolo
Performance para um ambiente perfeito

https://www.youtube.com/watch?v=znHeRVp3EjQ


VIOLINISTA

Serviço Violinista
Aperitivos ou Corte de Bolo
Ambiente perfeito entre o clássico e o moderno

https://www.youtube.com/watch?v=CUkjexcC55I


BANDA CUBANA

Serviço Banda Cubana
Ritmos Latinos para um ambiente dançante nos aperitivos

https://www.youtube.com/watch?v=db-GKySwWAc


VIOLA & VOZ

Serviço Viola & Voz
Vários estilos músicais para um ambiente perfeito

https://www.youtube.com/watch?v=PuWUPqI1zJk


SAXOFONISTA & VOZ

Saxofonista & Voz
Musicas á escolha dos noivos e personalizadas para um momento perfeito

https://www.youtube.com/watch?v=8UrGx8er01Y


BABYSITTER

PACK 1 - Babysitter espaço infantil, moldagem, pinturas e jogos 

PACK 2 - Babysitter espaço infantil, moldagem, pinturas e jogos,
insuflável       

INSUFLÁVEL

Vários modelos para escolha, com monitor: 

PACK 1 - 5x5 (metros) 

PACK 2 - 7x6 (metros) 

PACK 3 - 8x9 (metros) 



FUMO RASTEIRO

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/440774393319823


PHOTOBOOTH + PHOTOBOOTH MIRROR + VIDEOBOOTH 360º

Máquina de photobooth  

Máquina de photobooth Mirror 

Videobooth 360º  

https://www.youtube.com/watch?v=GkaLZE7OFjE
https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/5174746365908182


CORTE DO BOLO

Show de luzes  

Show barras LED 

Tenda arraial  

https://www.youtube.com/watch?v=lie3_TD0lJw
https://www.instagram.com/tv/CdRTEw7gqLk/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://www.instagram.com/reel/CjS9y-uA7ab/?utm_source=ig_web_copy_link


CARRINHO SAÍDA IGREJA

Carrinho na saída de igreja
Aguas , Sumos e salgados Serviço personalizado pelo cliente



LETRAS LUMINOSAS

Iniciais   

Letras love/Amor 



PISTA DE DANÇA VINIL

Pista de dança vinil 



SPARKULAR

Sparkular/fogo frio 

Máquinas de fogo 

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/496934284430050


FUMO CO2 + PISTOLA CO2

Fumo Co2 

Pistola Co2 

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/231235451214014


BARTENDER



TRANSPORTES

Balão de ar quente 

Helicóptero  

NS Vintage  

NS Spor Luxo  



Cláusulas gerais dos serviços de animação:
Os serviços de animação de grupos musicais e dj’s não tem horário definido para terminar.
Todo o material necessário para as nossas animações são do nosso encargo.
Se o serviço a isso obrigar, as despesas de alimentação e deslocação dos nossos colaboradores são pagas pelo cliente.
O pagamento do serviço terá de ser efectuado até 6 dias após o mesmo. Caso o pagamento não seja efectuado no prazo acordado 
a ns produções tem o poder de decisão de cobrar ou não os juros de mora (10%por cada dia que passa).
Os valores apresentados no preçário são valores sem iva que será acrescentado à taxa legal em vigor.
Caso o cliente anule o serviço após o contrato cabe à empresa o poder de decisão a cobrança de 50% do valor final.
A NS Produções agradece a sua preferência.




