
400€

150€

350€

350€

700€

2,5€ unid.

DJ Enterteiner

Sunset DJ

Photobooth

Vídeobooth 360º

Pack digital
(Photobooth + Vídeobooth)

Largada de Balões

Tabela de preços

Animações Descrição Preço

Animação Infantil

2 Babysitter’s

Insuflável

Mesa viva

Personagens
Temáticas

Recepção em Andas

Livro de Honra
Personalizado

Empregado Falso

Convidados Intrusos

Lurdinhas e Alzira

Oscar’s Wedding

Ciclone & Lella

Entrevista Flash

Teatro de Fogo

Sparkles

Vintage POP CORN
& COTTON CANDY

Largada de Balões
Luminosos

O serviço de DJ da WON WEDDING fará do seu evento o mais divertido de sempre! 
O nosso projeto passará pelo o DJ ENTERTAINER que assegura todos os momentos, 
desde a entrada, aos aperitivos e música ambiente, continuando com a animação 
de coreografias, teatros e jogos, incluindo todos os estilos de música para um 
evento.

O serviço de Sunset Dj tornará o seu evento ainda mais incrível. Surpreenda todos os 
convidados com um pré baile durante o pôr do sol, antes de entrar para o salão e 
sinta o glamour da house music.

ESPELHO MÁGICO com o formato retangular irá transformar o seu evento numa 
experiência com requinte. Detalhes: Impressão de alta qualidade, espelho touch, 
iluminação profissional, arquivos em formato digital, layout da fotografia e sem 
limites de fotos. 

2 babysiters que o seu trabalho passará por animar e tomar conta das crianças. Elas 
levaram para o espaço do evento, material didáctico para poderem criar 
actividades educativas com as mesmas, como por exemplo, mesas, bancos, 
tapete, desenhos para colorir, jogos, puzzles,etc. 

Entre os pratos entrarão pela sala principal 2 convidados intrusos que fingirão ser 
primos afastados dos pais da criança, que não foram convidados para a festa e 
que ficam muito chateados com o sucedido. Os convidados intrusos farão 2 
entradas (entre o prato do peixe e da carne e após o prato da carne).

Entre os pratos entrarão pela sala principal. A Lurdinhas e a Dª Alzira que fingirão ser 
empregadas de limpeza da quinta, que não tinham conhecimento da festa e que 
ficam muito chateados com o sucedido. Haverá sem dúvida muitas gargalhas e 
muita dança. Estas personagens farão 2 entradas 

Entre os pratos entrarão pela sala principal 2 personagens vestidas de Ciganos, que 
fingirão serem vendedores de cuecas na feira mas como o negócio está mau 
descobriram o sitio ideal para a sua venda. Os ciganos farão 2 entradas (entre o 
prato do peixe e da carne e após o prato da carne).

Na chegada à quinta poderá encontrar um dos nossos animadores vestido normal 
como se fosse um convidado, isto para que ninguém se aperceba que está a ser 
fotografado. Após o almoço, será projectado uma entrega de OSCAR's do dia do 
seu evento. Teremos categorias como por exemplo, o melhor penteado, o mais 
elegante, o mais saudável,etc. 

O serviço da ENTREVISTA FLASH consiste em ter 1 animador vestido de paparazi que 
na altura dos aperitivos estará a fazer uma entrevista aos seus convidados e a 
registar as imagens em vídeo. No próprio dia será editado e mostrado um filme com 
esses momentos super divertidos.

No momento do corte do bolo, poderá ter um espectáculo de fogo e dança. Este 
espectáculo consiste numa história de amor entre 2 personagens muito distintas, 
que com a força do amor ficarão juntas. Trata-se de um demónio a cuspir fogo e 
um anjo a dançar.

SPARKLES que vão dar um toque mágico ao seu evento

Largada de balões luminosos que se larga na altura do corte do bolo.

Na zona dos aperitivos e posterior no salão, pode ter o nosso serviço de VINTAGE 
POPCORN e COTTON CANDY. Trata-se de uma carrinho de pipocas  e algodão 
doce à moda antiga com um animador caracterizado. O serviço é sem limites de 
sacos. Estará no momento dos aperitivos e na altura do baile.

Nas animações assinaladas, a primeira animação a contratar 
o valor da mesmo é sempre 180€, caso contrate mais do que 
uma das animações assinaldas, o preço das próximas é de 
100€.

Um insuflável grande, que permite ter várias crianças em simultâneo, tornando-se 
numa mais valia no entretenimento dos mais pequenos. Ficará até anoitecer.

Na recepção, poderá ter uma Mesa Viva a oferecer taças de Champanhe ao seus 
convidados (champanhe responsabilidade do cliente). Com este serviço consegue 
assegurar que todos os convidados brindem com os noivos. 

Na recepção aos seus convidados poderá ter 2 personagens vestidas de acordo 
com o tema da festa, aí se chamarem personagens temáticas. 

Na chegada à quinta poderão ter 2 animadores em andas que receberão os 
vossos convidados e deambularão pelos aperitivos. 

Este livro, não inclui o livro tradicional, pois com a colagem das fotografias ficaria 
muito volumoso, por esse motivo, inclui uma caixa, onde serão guardados todos os 
cartões que incluem as fotos  instantâneas coladas com as dedicatórias.

Durante os aperitivos, poderá encontrar um animador vestido igual aos funcionários 
da quinta que se apresenta como o seu primeiro dia de trabalho. Ele infelizmente só 
faz asneiras para conseguir o emprego, e sem dúvida que deixará os seus 
convidados muito divertidos com as suas brincadeiras.

Estarão 2 aniamdores infantis a divertir as crianças durante o seu evento. 
Elas farão modelagem de balões, magia infantil, pinturas faciais e jogos 
divertidos com as crianças. 

Poderá fazer vídeos incríveis que serão lançados para o seu smartphone de 
imediato. Imagine as suas redes sociais com grande estilo?! 

Pode optar por contratar os 2 serviços digitais onde o seu convidado vai poder 
usufruir do photobooth para poder levar para casa em formato físico as fotografias 
e também em formato digital os seus vídeos mais divertidos. 

A largada de balões poderá ser feita no momento que desejar. 

180€

200€

120€

Ilusionismo
Nos aperitivos, ou entre os pratos, surpreenda todos com magia de proximidade. O 
Mágico interpelará os seus convidados de maneira a prender a atenção, e com isso 
levá-los a questionar o que acabou de acontecer mesmo à frente dos seus olhos. 
Uma animação que fará com que o seu dia se torne mágico para todos os 
convidados, verdadeiramente inesquecível.

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€

180€ ou 100€
+ 15€ cada rolo de 10 fotos

250€

300€

Sparkles 1,20€ unid.

3€ unid.

Informações
Cálculo a partir do nosso armazém em Santa Maria da Feira. Deslocação até à 
quinta e volta a Santa Maria da Feira.

A aliementação dos animadores fica a cargo dos noivos. Relembramos que 
fazemos parte do staff e não somos convidados, por isso veja o melhor com a sua 
quinta. 

Se por algum motivo, algum convidado estragar algum material durante a festa, 
será da responsabilidade dos noivos os prejuízos. 

0,35€ km

+351 916 371 671 geral@won.pt www.won.pt instagram: won_animacao

Deslocação

Alimentação

Estragos

180€ ou 100€

Batizados/Comunhões
(6 horas de animação)


