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apresentação

Movidos por grandes ideias e vontade de criar, a 
WON nasce a 1 de Julho de 2006 pelas mãos 
de Bruno Tavares e Diana Cardoso, com a 
missão de fazer sonhar, proporcionando mo-
mentos mágicos e inesquecíveis.
Ao longo destes quase 17 anos de existência, 
crescemos juntamente com os nossos clientes,
e parceiros procurando dar respostas aos pedi-
dos mais exigentes sempre com o rigor e profis-
sionalismo que nos caracterizam.
Hoje, somos reconhecidos pela nossa atividade, 
enquanto empresa de animação de eventos. 

Ao longo deste catálogo poderá descobrir as várias áreas de trabalho, com a garantia de 
que somos a única empresa com recursos internos em todas as áreas que referimos,      
tornando-nos assim no parceiro ideal para o seu evento.  
Prometemos por isso, manter a nossa ideologia e criatividade, com intenção de fazer cada 
vez mais e melhor. 



dj enterteiner

    O serviço de DJ da WON fará do seu    
                       evento o mais divertido de sempre! 
  A nossa principal característica é a originalidade e 
  versatilidade das nossas atuações. Cada evento é único. 



photobooth
videobooth

Temos ptotobooth ou vid-
eobooth 360º para sur-
preender os seus clientes.
Ofereça uma recordação 
do seu espaço a todos os 
seus clientes neste dia 
muito apoixonante.



ilusionismo

Magia nas mesas para um dia 
tão especial? Escolha este 
estilo de magia “Close Up” 
que tanto apiaxona os es-
pectadores.



Temos ao seu dispor várias
animadores infantis que irão brincar 
com as crianças enquanto os pai 
usufruir do seu jantar.

 

 
 

animação infantil



Personagens temáticas

Apresentamos diferentes 
personagens temáticas, 
ao estilo do dia dos namora-
dos para que surpreenda. 
Imagine uma destas person-
agens a dar uma flor a cada 
casal que entre no seu esta-
belecimento.  



Uma mesa colocada na entrada que dá as 
boas vindas a todos os convidados 
servindo-lhes bebidas, brindes, doces.

mesa viva



Pipocas
&

Algodão doce
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obrigado


