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Confira na coluna anterior lindas princesas que foram comemorar o aniversário de 5 aninhos da Rafaela. Uma 
decoração cheia de “pompa” para comemorar seu dia, as princesas se reuniram em seu castelo particular.

E os sonhos continuam acontecendo nas 
festas decoradas pela Mimos e Delicias, 
desta vez foi a doce e linda Ayla que come-
morou 1 aninho em grande estilo, na com-
panhia da Minnie e sua turma. Uma fes-
ta linda e cheia de cores, com elementos 
marcantes pensados e projetados para a 
decoração ficar em harmonia. Muitos mi-
mos personalizados, decoram e ao mesmo 
tempo o convidado pode levar uma lem-
brança para casa da festa que ficará na sua 
memória para sempre. Flores naturais em 

lindos arranjos, dão um charme especial, e 
nos remete a um lindo jardim, assim como 
temos nos desenhos da Minnie, deixa a 
decoração feminina e muita fofa! O nome 
da aniversariante tem destaque em letras 
com efeito 3D. Personagens vindos direto 
da Disney decoram a mesa principal e fa-
zem a festa ficar ainda mais especial!

Cenário das lembrancinhas com painel 
personalizado em efeito 3D, sublimado 
e estampado em tecido especial.

Mimos personalizados 
pensados e projetados 

especialmente para a 
festa da Ayla!

A decoração da Minnie e sua turma 
é clássica, com cores vibrantes e 
marcantes, devemos explorar e fazer 
com que tudo fique harmonioso aos 
olhos, principalmente dos pequenos 
convidados, já que a decoração deve 
ser sempre pensada para eles. Um 
cenário lúdico com muitos personagens 
da Disney completa a decoração.
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MINNIE E 
SUA TURMA

Ayla e seus pais comemorando 
seu aniversário de um aninho!

Ayla e seu 
amigo o 
pluto que 
ganhou 
destaque na 
decoração, 
junto com 
sua casinha, 
decorando 
o jardim 
da Minnie.


