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Pack’s de Animacao Infantis~,



Sorriso

Esta festa inclui momentos muito divertidos de modelagem de balões e pinturas faciais! 
O animador apresentará ainda, vários truques de magia para despertar as gargalhadas dos mais pequenos! 

Podes escolher a tua personagem preferida, conseguimos levá-la à tua festa !
Valor: 80€ (1 animador) | 130€ (2 animadores. 
Mais de 10 crianças obrigatório 2 animadores)

Duração do pack: 3h00



Gargalhada

Com esta festa, gargalhadas é o que não vão faltar. Neste Pack inclui insuflável + animação, as pinturas e
o balões trarão mais momentos de alegria ! 

Podes escolher a tua personagem preferida, conseguimos levá-la à tua festa !
Valor: 200€ (Insuflável + 2 animadores)

Duração do pack: 3h00



Pipocas
Algodao doce

Delicie-se com as saborosa pipocas que o nosso carrinho vintage produz, e entre na nuvens com o
algodão doce.Estes serviços são sempre acompanhados por um animador (pipoqueiro ou rapaz do

algodão).
Valor de cada serviço: 150€ - 3 horas (sem limites de sacos de pipocas ou algodão doce)

Valor dos dois serviços: 250€
Duração do pack 3h00  
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Festa 
Fashion

Se a paixão dos mais pequenos é a moda e a fotografia, este é o tema ideal para o dia deles. 
As nossas animadoras cuidam dos mais pequenos como autênticos manequins, tratando de todos os

processos de beleza tais como o tratamento de unhas, cabelo e maquilhagem.
Esta festa terminará com um desfile para todos os pais presentes na festa. 

Valor: 175€ (2 animadores)
Duração do pack 3h00



A sua filha Já não tem idade para a tradicional festinha com palhaços e bonecas? Apresentamos-lhe o teen spa. 
Uma festa onde proporcionamos momentos totalmente relaxantes, com sessões de massagens, tratamentos de

pele, makeup, manicure e penteados.

Spa Teen

Valor: 175€ (2 animadores)
Duração do pack 3h00



Para os mais crescidos, amantes da música e da dança temos a disco party. Uma festa que inclui DJ direcionado
para músicas de cariz mais juvenil e que põe todos a mexer com acessórios glow.As pinturas faciais desta festa

são personalizadas para brilharem no escuro e tornarem a festa ainda mais entusiasmante. 
O serviço inclui coreografias e muita luz .Possibilidade de inclui Karaoke. 

Teen Disco

Valor: 250€ (2 animadores) – duração do pack 3h00



Festa da
Ciencia

A ciência encanta as crianças, desperta a curiosidade e possui um lado mágico perante os olhos dos mais pequenos.Para
uma criança fascinada pelo mundo cientifico este será o tema que mais se enquadra na sua festinha. 

Na receção são distribuídos óculos de cientista para que os pequenotes se comecem a enquadrar no tema da festa. No
decorrer do aniversário, para além da modelagem de balões e pinturas faciais serão feitas algumas divertidas experiencias

de acordo com a idade das crianças. 
Valor: 175€ (2 animadores) – duração do pack 3h00
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Masterchef

Qual é a criança que não gosta de meter a mão na massa? Nesta festa eles são os verdadeiros chefes!
Depois das pinturas faciais e da modelagem de balões que fazem encantar os mais pequeninos, teremos ummomento ainda mais doce

onde as crianças têm a possibilidade de fazer decoração de cupcakes e de brigadeiros consoante o gosto de cada um. 
No final chega a hora de se deliciarem com as suas próprias criações!

Valor: 175€ (2 animadores) – duração do pack 3h00



Quem roubou a peça do museu?
Para além da modelagem de balões, pinturas e diferentes jogos ao som da nossa playlist, nesta festa vamos à

descoberta do ladrão. A ideia é fazer dos mais pequenos, grandes detetives com um jogo didático.
Valor: 150€ (2 animadores)
Duração do pack 3h00

Detetive
Party



Festa dos
Piratas

As crianças adoram a nossa Caça ao Tesouro: o pirata escondeu previamente algumas pistas e as crianças
terão várias provas a superar para as descobrirem e alcançarem o tesouro. A provas consistem em jogos
variados muito divertidos! Depois do tesouro encontrado, os balões modelados, pintura faciais e as nossas

danças coreografadas finaliza uma tarde de verdadeiras aventuras.
Valor: 150€ (2 animadores) Duração do pack 3h00



Insuflaveis

Os insufláveis são grandes atrações para os mais pequenos.
O pula pula com pista de obstáculos e escorregas, trará mais energia e alegria à sua festa. 

Valor: 100€ | Valor commonitor: 125€
Medidas: 6x4 x3.3

Duração tarde ou manhã 
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Decoracao

Procura elementos para deixar a festa ainda mais bonita? Pode encontrar tudo na nossa
loja.

Digam-nos qual o tema da festa, e apresentamos-lhe uma proposta.
https://www.facebook.com/wonstore

´
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De forma natural e gradual, a WON tem vindo a apostar na sua vertente infantil.
Para isso estamos em constante criação, pelo que, se eventualmente não encontrar a

personagem ou serviço que procura , não deixe de acreditar.
Contacte-nos e lance-nos o desafio!



916 371 671
GERAL@WON.PT
WWW.WON.PT
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