
CATÁLOGO
Carnaval 2023



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, a 
marca cresceu juntamente com os seus clientes,
e parceiros procurando dar respostas aos pedi-
dos mais exigentes sempre com o rigor e profis-
sionalismo que a caracteriza.

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. 



pinturas faciais
O serviço de Pinturas Faciais,
fará com que torne este dia

ainda mais especial! 
O que é melhor do que ser um

super herói?
Só mesmo ser um super herói

com a cara pintada!
 



personagens
em andas

Estas serão as personagens
maiores deste carnaval. 

Muito perto do céu e dos
sonhos dos mais novos,

chegam para causar 
impacto e marcar a

diferença!



ilusionismo

Magia para um dia tão espe-
cial? Escolha este estilo de 
magia “Close Up” que tanto 
apiaxona os espectadores.



Temos ao seu dispor vários
animadores infantis que irão brincar 
com as crianças, fazer balões,
criar jogos, coreografias, tudo
para que este não seja só mais
um carnaval.

 

 
 

animação infantil



personagens temáticas

Apresentamos diferentes
personagens temáticas, 
ao estilo do carnaval.



As mascotes estão prontas
para tornar os sonhos

realidade!

mascotes



Quem não gosta de um
docinho?!

E se esse doce for feito pela
personagem perferida dos

mais novos?
Deixamos aqui uma sugestão

que pode agradar miúdos
e graúdos!

pipocas
&

algodão doce



Já pensou criar um desfile com os mais novos?
Nós temos a música e a animação,

vamos propocionar um dia diferente
e deixar todos de queixo caído! 

desfile de máscaras



Estamos preparados para animar
qualquer parada,

com várias personagens e
um sorriso contagiante.

paradas de carnaval
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