
DÁ O NÓ COM
A LIFEVENTS.
#LifeventsW



VAMOS SURPREENDER-TE
DESDE A SAÍDA DA IGREJA
ATÉ AO CORTE DO BOLO.
#LifeventsW - Serviços e Produtos



OLHÓ PASSARINHO!
#LifeventsW



VIDEO BOOTH 360

 

TELEVISION PHOTBOOTH

RETRO PHOTOBOOTH

 #LifeventsW - Melhores Packs Photobooth

Monitor, kit de adereços, template de vídeo, produção de vídeos instantâneos.

Monitor, kit adereços, design de fotografia, fotografias ilimitadas.

Monitor, kit adereços, design de fotografia, fotografias ilimitadas.

ESPELHO MÁGICO
Monitor, kit adereços, design da fotografia, fotografias ilimitadas, baias, alcatifa.



 

EXTRAS
Backdrops personalizados , Baloiço Madeira.

5 HORAS3 HORAS TODO O EVENTO

 OTTELEVISON PH OBOOTH 

VIDEO BOOTH

ESPELHO MÁGICO

RETRO PHOTOBOOTH 

350€ 425€ 475€

350€ 425€ 475€

400€ 475€ 525€

500€ 575€ 650€

#LifeventsW - Melhores Packs Photobooth



MÚSICA PARA
OS TEUS OUVIDOS.
#LifeventsW



MUSIC 2  

MUSIC 3

MUSIC 4

 - Melhores Packs de Música

1000€

1200€

1350€

Dj, som e luz, jogos musicais, espetáculo de fumo rasteiro, 
máquinas de sparkles, pista de dança outdoor com luzes de
arraial. 

Dj, som e luz, jogos musicais, pista LED.

Dj, som e luz, jogos musicais, fumo rasteiro, pista LED e máquina
de sparkles.

MUSIC 1  700€

Dj, som e luz, jogos musicais, espetáculo de fumo rasteiro e 
máquinas de sparkles.

#LifeventsW



DECORAÇÕES.
#LifeventsW



LIGHT 2

LIGHT 3

LIGHT 4

#LifeventsW - Melhores Packs Cenografia

 1000€

500€

650€

Pista led + Espelho mágico. 

Iluminação de sala + Maq Sparkles + Maq Fumo Rasteiro.

Retro Photobooth + Luzes arraial.

LIGHT 1  850€

Iluminação de sala + pista LED.



LIGHT 5

EXTRAS

 

700€
Luzes de arraial + Iluminação exterior. 

Bolas de sabão, Letras Love, Mobiliário LED, Baloiço de Madeira, Cortinas de luzes LED.

#LifeventsW - Melhores Packs Cenografia



VAI COM TUDO!
#LifeventsW



 #LifeventsW - Melhores Packs Completos

COMPLETE 1 COMPLETE 2 COMPLETE 3

1150,00€ 2000,00€ 2250,00€

DJ, SOM E LUZ, JOGOS

PISTA LED

MÁQUINAS DE SPARKLES

ESPELHO MÁGICO
 

MÁQUINAS DE FUMO

RETRO PHOTOBOOTH 

MAGIA 

IZIPACK 3 INFANTIL
 

ILUMINAÇÃO DE SALA

LETRAS LOVE

CANHÃO CONFETIS

BOLAS DE SABÃO
 

OFERTA DE BACKDROP

PREÇO

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

--

-

-



#Izi

SÓ PARA CRIANÇAS.
#LifeventsW - Melhores Packs Infantil



IZIPACK 1

IZIPACK 2

IZIPACK 3

 

200€

250€

275€

1 Ma cote (20 minutos), insuflável , 
modelagem de balões . 1 animador, 4 horas. 

2 Mascotes (20 minutos), jogos ou caça ao tesouro, pinturas 
faciais e modelagem de balões. 2 animadores, 4 horas. 

2 Mascotes (20 minutos), 1 insuflável, pinturas faciais e 
modelagem de balões. 2 animadores, 4 horas. 

#LifeventsW - Melhores Packs Infantil



CANTINHO DO CHEF 500€

#LifeventsW - Melhores Packs Infantil



MINI MERCADO 500€

#LifeventsW - Melhores Packs Infantil



QUINTA DA ALEGRIA 500€

#LifeventsW - Melhores Packs Infantil



CONDIÇÕES GERAIS.
#LifeventsW 

1 - Os programas de casamento decorrem durante todo o evento e em momentos específicos a acordar com os noivos;

2 - O número aconselhado de monitores presentes num casamento é de um em cada 10 crianças;

3 - A efetivação
da animação. Este valor não é reembolsado em caso de desistência;

 da reserva da data só é considerada após o pagamento de 25% do valor total previsto e o restante no final 

4 - A Izifun, Lda oferece preços diferentes para eventos realizados em dias úteis;

5 - Deslocações gratuitas para eventos realizados nos distritos de Castelo Branco e Guarda. Em deslocações para outros
locais serão adicionados despesas de deslocação.

6 - Todos os equipamentos e materiais colocados à disposição nas festas deve ser tratado com o devido respeito. A 
 reparação ou reposição de qualquer material que venha a ser  ou mesmodanificado  inutilizado é da responsabilidade dos
pais ou encarregado de educação.

7 - Não é responsabilidade da Izifun, Lda, controlar ou guardar qualquer objeto pessoal tais como carteiras, telemóveis 
e similares.

8 - Não é permitido copiar/utilizar  ou vídeosfotografias  exceto com autorização escrita e aceitação por parte
 
da 

Izifun, Lda.

9 - A organização das festas da Izifun, Lda pressupõe da aceitação das presentes condições gerais.

10 - Os preços apresentados excluem IVA à taxa legal em vigor.

11 - O seguro de acidentes pessoais para insufláveis só é válido se o cliente enviar listagem com nome dos participantes,

12 - Para desmontagem da pista de dança no próprio dia do evento acresce 100€ ao valor orçamentado.

data de nascimento, NIF e CC.



T: +351 925 353 026 | E: comercial@lifevents.pt
T: +351 926 060 731 | E: geral@izifun.pt
       /LIFEVENTSW | WWW.LIFEVENTS.PT
       /IZIFUN  |  WWW.IZIFUN.PT  

ENTRA EM
CONTACTO CONNOSCO.
#LifeventsW

João F.  -  casou-se a 07/08/2020

Um dia  bem animado!
O nosso casamento foi  v iv ido de forma bem 
animada,  apesar  das  condic ionantes  que a  época 
obr iga e  das  normas de segurança obr igatór ias .  
Para  isso muito contr ibuiu esta  equipa.  Obr igado 
ao João e  restante equipa pela  animação!
Enviado a  12/08/2020 

4.8

Filipe A. -  casou-se a 21/09/2019

Excelente animação.  Mais  uma vez  agradeço em nosso 

nome por  tor narem o nosso dia  muito mais  animado e  fe l iz ,  

pois  foram uma equipa extremamente profiss ional ,  que 

cumpriram r igorosamente com tudo o t ínhamos est ipulado,  

sendo que pelo  que pudemos v ivenciar,  as  cr ianças  

adoraram a  vossa  animação e  nós  ficamos muito sat is fe i tos  

com tudo,  especia lmente no corte  do bolo,  que foi  mais  um 

momento excelente e  maravi lhoso.  Por  isso,  escusado ser ia  

dizer  que na nossa  opinião apenas  podemos demonstrar  

uma c lass ificação extremamente posit iva  que recomenda -

mos fiavelmente.  Muito obr igado por  tudo e  cont inuem 

ass im.

Enviado a  04/10/2019

Sabrina F.  -  casou-se a 19/10/2019

A melhor  animação.
Adorámos a  animação,  os  convidados 

também gostaram e fo i  um autênt ico 
sucesso.  Obr igada.

Enviado a  20/11/2019

5.0

5.0

https://forms.monday.com/forms/6a93e93dc0e300494508fce9407d5f13?r=use1

