
CATÁLOGO
CASAMENTOS 



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. 



protocolo

As meninas de protocolo 
fazem recepção e 
acompanhamento durante 
todo o casamento, incluindo 
na igreja. 
Proporcionam segurança, 
confiança e certificam-se que 
tudo corre como planeado.



dj enterteiner

    O serviço de DJ da WON WEDDING 
   fará do seu evento o mais divertido de sempre! 
  O nosso projeto passará pelo o DJ ENTRETAINER 
 que assegura todos os momentos, desde a entrada, aos 
 aperitivos e música ambiente, continuando com a animação 
de coreografias e jogos, incluindo todos os estilos de música para um 
evento.  A nossa principal característica é a originalidade e 
versatilidade das nossas atuações. Cada casamento é único. 



ledwall + luz

Temos a solução para o seu casamento ser 
um verdadeiro show visual. Com o nosso 
sistema led, e os nossos robbot’s de luz  
terá um ecrã gigante por trás do DJ crian-
do a simbiose perfeita em qualquer ambi-
ente e animação. O dificil será resistir para 
não fazer parte da festa!



sunset dj

O serviço de Sunset Dj tornará o seu casamento 
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. 
Poderá juntar um instrumento musical que acompan-
hará em modo live act o DJ.  

Are you ready?



photobooth
videobooth

Temos ptotobooth ou 
mesmo o videobooth para 
dar mais um toque de 
requinte e animação ao seu 
evento.
Estas são cabines exclusivas 
e interativas que certa-
mente irá fazer a grande 
diferença no seu evento. 



Largadas de balões, ficam sempre bem à saída 
da igreja ou à chegada à quinta, como brinde 
aos convidados.
Tem a opção de fazer também uma largada de 
balões especial e diferente, verdadeiramente 
inovadora, utilizando um presente enorme 
com todos os balões no interior. Este 
presente deixará todo os convidados 
curiosos para saber o que está no interior, e 
surpreendidos. 

largada de balões



animação infantil

Temos ao seu dispor um palhaço e 
uma boneca, que pelo seu aspecto, 
não assustarão mas sim divertirão 
Em todos os casamentos realizamos 
pinturas faciais, modelagem e balões 
e espectáculo de magia. Ah, e se acha 
que é só para os mais novos, 
 desengane-se, os seus convidados 
vão revelar-se verdadeiras crianças. 



babysitter’s 
As babysitters acompanham as crianças 
durante o casamento, montando um espaço 
com alguns atleiers como de pintura, 
desenho, plasticina, brinquedos e algum 
mobiliário. A sua principal função é 
supervisionar e acompanhar as crianças no 
seu grande dia, podendo ainda realizar o seu 
acompanhamento durante a refeição.



insufláveis



ilusionismo

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 garanta um 
serviço de entretenimento 
por excelência, seja nos 
aperitivos ou entre os 
pratos.



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

mesa viva



personagens temáticas

   Poderá escolher neste dia tão especial os 
  mais variados mimos, mediante o seu tema ou gosto. 
 Estes vão interagir com os convidados de forma 
verdadeiramente cómica e contagiarão todos os seus convidados 
com boa disposição.



recepção em andas

As andas fazem a recepção 
a todos os convidados, 
proporcionando logo de 
início um ambiente de festa 
e animação.



livro de honra personalizado

   Poderá escolher neste dia tão especial os 
  mais variados mimos, mediante o seu tema ou gosto. 
 Estes vão interagir com os convidados de forma 
verdadeiramente cómica e contagiarão todos os seus convidados 
com boa disposição.

Esta performance tem vindo a mostrar-se um enorme 
sucesso. Não só consegue garantir que todos os seus 
convidados escrevam no seu livro de honra, como consegue 
ainda impressionar e marcar este momento por muitas 
gargalhadas.
Terão ao seu dispor 2 animadores que através de uma máquina 
fotográfica instantânea, fotografam os seus convidados, e de seguida 
aplicam a fotografia numa caixinha personalizada para mais tarde 
recordar, incentivando os convidados a deixar a sua mensagem, ou até 
mesmo um comentário à fotografia.



empregado falso

Esta personagem apresenta-se fardado como 
os restantes funcionários do catering e 
apresenta-se aos convidados como se fosse 
o seu primeiro dia de trabalho. Com o 
decorrer dos aperitivos vai realçando os 

seus movimentos e brincadeiras, levando os 
seus convidados a questionarem-se 
“Como é que isto é possível?”.
A boa disposição marcará a parte inicial do 
seu casamento.



convidados intrusos

Estas personagens 
campinas andarão a 
meter conversa com os 
convidados e agem como 
se fossem familiares 
distantes dos noivos. Um 
enredo teatral que 
deixará todos os convi-
dados a pensar que se 
trata mesmo de 
familiares dos noivos. Um 
Momento de grande 
animação sem duvida.



lurdinhas e alzira

Estas empregadas de limpe-
za desafiarão os vossos 
convidados para descobri-
rem qual dos noivos é o 
mais “arrumado”. Um 
enredo teatral que junta di-
versos truques de limpeza e 
que se tornará num grande 
momento de animação.



CICLONE E LELA KITTY

Estas personagens ciganas invadirão a vossa festa para 
“fazerem negócio”. Em tempos de crise descobrem no 
vosso casamento o local ideal para a venda dos seus 
artigos e procuram o artigo limitado que foi vendido 
por engano. Este enredo teatral não deixará nenhum 
convidado indiferente. Um grande momento de ani-
mação sem dúvida. 



Esta personagem infiltra-se no meio dos seus 
convidados durante os aperitivos e fotogra-
fa-os, sem que estes se apercebam.
No final do prato da carne, ou numa outra 
altura, é realizada uma entrega de Oscars 
onde serão sorteadas categorias como “O 
melhor penteado”, entre outros. Não se 
admire se o melhor penteado sair a uma 
pessoa careca, o que divertirá todos os convi-
dados, e os levará a pensar como é que 
aquelas fotos existem.

oscar’s wedding



entrevista flash

Imagine 2 paparazzis a entrevistar os seus convidados 
durante os aperitivos. O problema deles é que não são 
normais, e com isso só fazem perguntas malucas sobre
os noivos. 
Todas estas respostas serão transformadas num filme e será
projetado no dia do casamento. 
Vai aguentar tanta gargalhada?



teatro de fogo

Este espectáculo de fogo 
funciona como a 
introdução ao momento do 
corte do bolo. Retrata a 
história de um amor à 
primeira vista, impossível, 
pois trata-se de um anjo e 
de um demónio, que no  
final se torna possível. Este 
espectáculo inclui um 
cuspidor de fogo e 
manipulação de asas 
egipcíacas.



sparkles

Esta personagem infiltra-se no meio dos seus 
convidados durante os aperitivos e fotogra-
fa-os, sem que estes se apercebam.
No final do prato da carne, ou numa outra 
altura, é realizada uma entrega de Oscars 
onde serão sorteadas categorias como “O 
melhor penteado”, entre outros. Não se 
admire se o melhor penteado sair a uma 
pessoa careca, o que divertirá todos os convi-
dados, e os levará a pensar como é que 
aquelas fotos existem.

70cm - Duração 3 minutos 



largada de balões
luminosos

A largada de balões luminosos é 
uma opção diferente para o seu 
casamento. Frequentemente é 
usada no momento do corte do 
bolo, mas podem escolher o 
momento para os largar. Pode dar 
um a cada convidado, solta-los 
apenas com o seu noivo, numa rede 
ou então usufruir do presente.



VINTAGE
Popcorn

&
Cotton candy



lembranças & design gráfico

Porque todos os detalhes fazem a 
diferença, não deixe ao acaso pequenos 

pormenores do grande dia.



extras



efeitos pro

Temos vários equipamentos para tornar o 
seu num dia mágico.

- Máquinas de fogo frio
- Cortina de fogo frio
- Fumo rasteiro espalhado pelo o chão
- Fumo vertical
- Pistolas de fumo
- dispáros de confetis



celebrantes para civil

As nossas celebrantes criam a sua cerimónia 
de sonho à imagem de cada casal. O nosso 
lema é o amor, dedicação, profissionalismo e 
criatividade.



caricaturas ao vivo

Caricaturas é a escolha ideal para proporcionar  
toda a exclusividade que a vossa celebração de 
casamento requer para ser um verdadeiro sucesso.
Além de produzir fantásticas caricaturas baseados em 
fotos para decorar a vossa festa e personalizar o vosso 
convite, realiza divertidas caricaturas dos vossos convidados, 
que receberão uma recordação muito especial, original e 
divertida da vossa grande comemoração.



saxofone

Um instrumento com muito requinte para apresentar no inicio da sua 
festa ou mesmo no momento mais importante, o corte do bolo.



Uma performance com muito requinte para 
apresentar no inicio da sua festa ou mesmo 
no momento mais importante, o corte do 
bolo.

violino



dupla de violinos
Uma performance com muito requinte para 
apresentar no inicio da sua festa ou mesmo 
no momento mais importante, o corte do 
bolo. Estes Violinistas podem estar 
apresentados consoante o tema do seu 
casamento.

Um instrumento com muito requinte para apresentar no inicio da sua 
festa ou mesmo no momento mais importante, o corte do bolo.



Bruno Tavares
Departamento Comercial
Email: geral@won.pt
Tlm: +351 916 371 671

Diana Cardoso
Gerente de Loja
Email: wonstore@hotmail.com
Tlm: +351 917 627 227

www.won.pt
facebook.com/won.agency
Rua Casa vila da Feira nº26 4520-293
Santa Maria da Feira



obrigado


