
CATÁLOGO
NATAL



NATAL
Todos sabemos que é uma época 
festiva por excelência, onde 
associações, escolas, instituições 
públicas e empresas privadas se 
juntam em grandes momentos 
de entretenimento com colegas, 
famílias, clientes e fornecedores a 
viverem o verdadeiro espírito do 
Natal.

Antecipando o grande momento, 
apresentamos-lhe desde já um con-
junto de soluções.  
A nossa equipa está preparada 
para todas as situações para as 
quais nos pretenda 
desafiar e para lhe presentear com 
um evento em 360º, ou seja, com 
tudo aquilo que necessita para um 
evento de sucesso.

Estamos sempre ao seu dispor. 



DJ 
ENTERTEINER

Jantar de Natal que se preze tem 
uma boa animação musical e em 
muitos casos termina em festa com 
um bom Dj. Na nossa empresa 
apresentamos-lhe várias soluções 
internas que o irão satisfazer.

- SOM
- MICROFONES
- LUZES
- COREOGRAFIAS
- JOGOS



ANIMAÇÃO
INFANTIL

Personagens natalícias como por 
exemplo, Pai e Mãe Natal, Bonecos 
de Neve, Duendes, Anjos, Palhaços, 
Bonecas, Mimos, etc...

Actividades:
- Modelagem de Balões
- Teatros de Magia
- Pinturas Faciais
- Atelier’s Infantis
- Conta Histórias
- Babysitting



TEATRO
INFANTIL

A WON tem ao seu dispor, diversos 
espetáculos natalícios para 
satisfazer o ego de miúdos e 
graúdos.

- Receita Mágica
- Branca de Neve
- Bela Adormecida
- Luta de Artistas
- Dieta do Pai Natal

Reserve já o seu!!!



TEATROS
CÓMICOS

A WON tem ao seu dispor, diversos  
teatros cómicos para animar todos 
os seus convidados, e depertar bas-
tantes sorrisos.

- Personagens Intrusas
- Empregados Falsos da sua empre-
sa
- Entrega de Oscar’s

Reserve já o seu!!!



ILUSIONISMO
CLOSE-UP

Se procura um mágico entertainer 
para o seu evento, chegou ao sítio 
certo.

Com Bruno Tavares são criados 
mais do que simples truques, mas 
uma experiência marcante junto de 
cada espectador.

Opte pelos nossos espetáculos e ga-
ranta um serviço de entretenimen-
to por excelência, seja nos aperiti-
vos ou entre os pratos.



ACÇÕES
DE PROMOÇÃO

Paradas de Natal

Num período em que a incerteza 
dos mercados entra em conflito 
com as exigências de comunicação 
e proximadade ao consumidor, a 
WON oferece-lhe soluções dirigidas 
para o entretenimento e 
experiência de marca, adaptada às 
suas necessidades.

Locais:
- Centros Comerciais
- Lojas
- Rua
- Empresas 
- etc.



INSUFLÁVEIS
Os insufláveis proporcionam mo-
mentos muito divertidos para todas 
as crianças. São óptimos para 
recepção aos convidados, bem como 
animação de espaços comerciais e 
áreas infantis em jantares de Na-
tal.



LARGADAS
DE BALÕES

Surpreenda no seu evento com 
uma largada de balões. 
Certamente ficará na memória dos 
convidados e jamais será esquecida.



PIPOCAS
Algodão Doce

Impressione os seus convidados 
com um pipoqueiro e o seu carrinho 
de pipocas ou aldodão doce. Quando 
temos o nosso coração mais doce, 
tudo se tornará mais mágico.



DECORAÇÕES
EM BALÕES

Realizamos decorações com balões 
para as suas festas de Natal.
Exponha-nos a sua ideia e nós 
transformamo-la em balões. Se 
preferir, deixe a criatividade a 
cargo da nossa equipa. Garantimos 
que terá uma excelente surpresa! 

* Somos amigos do meio ambiente, 
os nossos balões são de qualidade e 
látex biodegradável! 





WON STORE
BRINQUEDOS

A WON STORE é uma loja de 
fantasia dedicada aos mais novos. 
Nela pode encontrar os mais 
diversos brinquedos, gifts, e 
doçuras de temas conhecidos do 
público infantil.
Propomos-lhe que nos visite, e fique 
a conhecer o nosso espaço, onde 
encontrará os presentes ideais para 
os mais pequenos. 

Visite-nos em:

www.wonstore.pt

* Ao contratar um pack de 
animação, usufrua de condições 
especiais em todos os nossos 
brinquedos.



CONTACTOS
Bruno Tavares
Departamento Comercial 

Email:                          geral@won.pt 
Telemóvel:            +351 916 371 671

Diana Cardoso
Departamento Criativo 

Email:                 geral@wonstore.pt 
Telemóvel:            +351 917 627 227

Rua Casa Vila da Feira nº26
4520-293 Stª Maria da Feira

WWW.WON.PT
facebook.com/won.agency

facebook.com/wonstore


