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A entrada da festa foi um show à parte 
nos remetendo à entrada do complexo 
Disney, em Orlando – FL nos Estados 
Unidos, o portal deu as boas-vindas!
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Um aniversário é sempre motivo de festa, de uma criança é motivo para uma festa de arromba! 
Exibem orgulhosamente com os dedos quantos anos vão completar. Confira http://bit.ly/1qKvps1 

“Onde os sonhos se tornam reais...” Com 
certeza a festa de 2 aninhos da linda 
Louise foi um sonho que se tornou real! 
E estavam presentes todos os amigos da 
turma do Mickey e da Minnie. Animação, 
alegria, encantamento, perfeição, foram 
algumas das palavras mais usadas entre 
os convidados, para resumir o que esta-
vam vendo diante dos seus olhos, uma 
festa cheia de cor e muitos detalhes!
Na decoração principal bonecos do Mickey, 
Minnie, Pateta e Pato Donald em tamanho 
real, estavam se destacando e fazendo com 
que a decoração ficasse mais especial! 
Bolas são essenciais para dar acabamento 
na decoração principal, e dessa vez usa-
mos somente a cor vermelha para dar ên-
fase e não conflitar com as outras cores, 
isso é importante para que a harmonia se 
faça presente e complete de maneira mais 
adequada a decoração. O adesivo no chão 
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demarcava a área da decoração principal e 
personalizou ainda mais a festa! Móveis 
coloridos em preto, vermelho e amarelo 
deram charme e trouxeram cores às me-
sas, normalmente usadas em uma cor so-
mente. Usar cores nos móveis da decora-
ção está cada dia mais em foco e evidência.

Leve toda a magia da Disney para 
o aniversário. Detalhes que reme-
tem aos parques, cores fortes, 
como vermelho, amarelo, preto, 
presentes em alguns persona-
gens. O Mickey e a Minnie são 
uma unanimidade entre as cri-
anças. Personalize doces, mimos 
para deixar sua festa perfeita!

O Arco de 
bolas, muito 
usado nas 
decorações, 
não poderia 
ficar de fora, 
fizemos um 
arco imitando 
as orelhas da 
Minnie e seu 
laço caracte-
rístico, verme-
lho com boli-
nhas brancas!

Uma silhueta gigante da 
Minnie no painel, com ilu-
minação de led, modernizou a 
decoração e enfatizou a Minnie.


