
Anima’ns un servei personalitzat

SALÓ DE LA INFÀNCIA

Propostes per Parcs de Nadal
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PRESENTACIÓ

A l’atenció dels Organitzadors d'Espai de la Infància Nadal
2019-20,

Ens posem en contacte amb vosaltres per tal de poder-vos
presentar la nostra proposta d’activitats.

Com sempre, des d’Anima’ns treballarem amb la màxima
professionalitat per oferir-vos un servei a l’alçada del
vostre esdeveniment.

Anima’ns Grup  
Departament Events  
events@animans.cat



Propostes infantils
CastellersInflable Skate Llits elàstics

Patinets Bubble Football Robòtica Orientació



Propostes infantils
KARTS pedals Balls urbans Jumping

Animacions amb música en directe.

Podeu escollir entre un o dos músics que proposaran jocs, balls, ... Amb música en directe.
Gaudir de les nostres animacions amb temàtiques o de la sortida de personatges de Disney.



Propostes infantils
Tallers infantils / Worksops (en anglès)

Pinta-cares Les Corones dels Reis Mags Photocall Nadalenc

Fanalets de Nadal Titelles Nadalencs Xapes

Ponis o Rucs

Fes una volta amb els nostres
cavalls

Il·lusionisme

Voleu un espectacle de Màgia escènia o proximitat.
Explica’ns quin tipus d’espectacle voleu i us
l’adaptem. Et sorprendrem!



Propostes diferents
Globoflexia Taller de DJ

Ludoteca infantil d’1 a 3 anys

Circ

Som cuiners

Màquina de Crispetes · Servei de Bar · Màquina de cotó de sucre
Scalextric · Mickey i Minnie + personatges disney · Espectacle de Foc · Maquillatge
MaryKay · Tattoo Henna · Personatges (Peppa Pig, Patrulla canina, Unicorn…) · …

IMAGINA-T’HO...

Taller de slime



Propostes pels + joves
Paintball infantil mòbil o Làser Tag

RocodromSlacklineBrau Mecànic Circuit aeri

Graffiti



animans.cat
ANIMA’NS GRUP ANIMA’NSSCP

93 141 47 39 events@animans.cat

www.facebook.com/animans @animans_grup animans_grup

TOT EL QUE NECESSITIS, AMB ANIMA’NS,
HO TINDRÀS!

POSSIBILITATS COL·LABORATIVES...
Bombers – Policia - Grues - Tractors -

Perruqueria - Taller amb Casal Gent Gran –
Escoles de Dansa ...

mailto:produccio@animans.cat
http://www.facebook.com/animans

