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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. 



dj enterteiner

    O serviço de DJ da WON fará do seu    
                       evento o mais divertido de sempre! 
  O nosso projeto passará pelo o DJ ENTRETAINER 
 que assegura todos os momentos, com música ambiente 
adequada à época festiva, continuando com a animação 
de coreografias e jogos, incluindo todos os estilos de música para uma 
animação direcionada a todos os convidados.  A nossa principal carac-
terística é a originalidade e versatilidade das nossas atuações. Cada 
evento é único. 



photobooth
videobooth

Temos ptotobooth ou vid-
eobooth 360º para sur-
preender e animar os seus 
seus convidados.
As nossas cabines são 
 exclusivas e interativas que 
certamente irão fazer 
grande diferença no seu 
evento. 



ilusionismo

Se procura um mágico 
entertainer para o seu 
evento, chegou ao sítio certo.
Com Bruno Tavares são 
criados mais do que simples 
truques, proporcionando 
acima de tudo, uma 
experiência marcante junto 
de cada espectador.
Opte pelos nossos 
espetáculos e garanta um 
serviço de entretenimento 
por excelência, seja num mo-
mento de recepção ou entre 
os pratos.



Ateliers
Natalicios

Postais, origamis, carta ao Pai Natal, fantoches, 
desenhos... oferecemos diversas opções para 
que possamos ir de encontro a todos os tipos 
de público. 



Temos ao seu dispor várias
personagens natalícias que animarão 
o público mais novo. Dependendo do  
evento, e do nr de convidados poderão
desenvolver várias atividades como 
 modelagem de balões, pinturas faciais 
e mini espetáculos de magia infantis.
 

 

animação infantil



insufláveis



Personagens Natalícias

Apresentamos diferentes personagens temáticas, 
ao estilo natalício, para que surpreenda. Caso não en-
contre a personagem que procura, podemos ajudar. 



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

mesa viva



recepção em andas

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



empregado falso

Esta personagem apresenta-se fardado 
como os restantes funcionários do catering 
ou com a farda da empresa e 
apresenta-se aos convidados como se fosse 
o seu primeiro dia de trabalho, ou em caso 
de empresas, apresenta-se como funcionário 

da empresa que organiza e não foi convida-
do para a festa de Natal, levando os seus 
convidados a questionarem-se.
A boa disposição marcará a parte inicial da 
festa. 



convidados intrusos

Estas personagens 
campinas andarão a 
meter conversa com os 
convidados e agem como 
se fossem familiares 
distantes da gerência da 
empresa. Um enredo te-
atral que 
deixará todos os convi-
dados bastante diverti-
dos. 

TEATRO CÓMICO

lurdinhas e alzira

Estas empregadas de limpe-
za desafiarão os 2 dos 
vossos convidados para de-
scobrirem qual deles 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 in-
vadirão a vossa festa para 
“fazerem negócio”. Em 
tempos de crise descobrem 
na vossa festa o local ideal 
para a venda dos seus artigos 
e procuram o artigo limitado 
que foi vendido por engano. 
Este enredo teatral não deix-
ará nenhum convidado indifer-
ente. Um grande momento de 
animação sem dúvida. 



Esta personagem infiltra-se no meio dos seus 
convidados durante o início da festa e fo-
tografa-os, sem que estes se apercebam.
Ao longo da festa será  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 
convidados, e os levará a pensar como é que 
aquelas fotos existem.

oscar’s
Business 



entrevista flash

Imagine um paparazzi a entrevistar os seus funcionáros e
convidados.  Após algumas edições e manipulações, todas
 as respostas serão transformadas num filme e será
projetado no dia da festa. 
Vai aguentar tanta gargalhada?



Esta personagem infiltra-se no meio dos seus 
convidados durante o início da festa e fo-
tografa-os, sem que estes se apercebam.
Ao longo da festa será  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 
convidados, e os levará a pensar como é que 
aquelas fotos existem.

Pipocas
&

Algodão doce



Imagine um paparazzi a entrevistar os seus funcionáros e
convidados.  Após algumas edições e manipulações, todas
 as respostas serão transformadas num filme e será
projetado no dia da festa. 
Vai aguentar tanta gargalhada?

Teatro infantil

Apresentamos diferentes peças de teatro com a 
temática natalícia e direcionado para um público in-
fantil, ideais para escolas, e festas infantis de empresas.



Paradas de Natal

As paradas de natal trazem 
a magia e o encanto desta 
quadra. 
Um trajeto com 10 anima-
dores a interagirem com o 
público e caracterizados 
com diferentes personagens 
e uma banda com 10 ele-
mentos com instrumentos 
de sopro e percursão que 
não deixarão ninguém in-
deferente. 



Saxofone e Violino

Animação musical para todas 
as idades. 
Anime ao som do violino, ou 
do saxofone presenteando 
todos com os principais 
êxitos musicais da quadra. 
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