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Cores vibrantes, com o azul predominando sempre, afinal essa é a cor que nos remete às águas cristalinas do nosso oceano 
lindo. O Tema fundo do mar é muito fofo e cheio de detalhes.. Confira a matéria na íntegra http://bit.ly/1QuE6f8

Daniel, filho de Gilberto Dian e Juliana 
Reim, em seu aniversario de 4 anos! 
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relo, presente nas argolas que 
ele precisa capturar para obter 
vidas nos jogos, nas cores dos 
amigos e não “tão amigos” do 
Sonic. O verde, que podemos utilizar para 
caracterizar uma floresta completa onde se 
passa a festa e também outras cores para 
dar harmonia a decoração!

Dos jogos de video game 
e desenhos animados
Super veloz, forte e corajoso foi escolhido 
para decorar essa linda festa. O Sonic faz 
parte da infância de muitas criancas, ele 
faz sucesso desde o inicio dos anos 90 em 
jogos de Master System e Nintendo, hoje 
em dia temos não somente jogos como 
também os desenhos e filmes.
A cor é o azul, simplesmente porque o perso-
nagem é predominantemente dessa cor! Mas 
também temos outras cores, como o ama-

Fizemos uma deco-
ração linda e cheia 
de detalhes, do pe-
queno ouriço e sua 
turma! Foram cen-
tros de mesa, plo-
tagens, doces, bolo 
decorado, pirulitos de 
biscoito personaliza-
dos, doces decora-
dos e muitos itens!

Um item super 
especial, foi o 
adesivo plota-
do na piscina, 
o aniversarian-
te Daniel quis 
que incluísse-
mos o tubarão. 
A Mimos e 
Delícias faz a 
festa personali-
zada e exata-
mente como o 
cliente deseja.

O Tema Sonic pode se passar em vários 
ambientes, como nos jogos e nos 
filmes, o personagem principal aparece 
em diversos lugares, nessa festa es-
pecificamente usamos a floresta como 
base principal para nossa decoração. 
Mas podemos usar o fundo do mar, 
montanhas, deserto, entre outros cená-
rios. Usando a criatividade podemos dar 
vida e muitas cores ao Sonic.


