Experiências & Emoções para Eventos
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um pouco sobre
1
a ﬂoor sensation
Queremos desde os primeiros dias que todos tenham boa festa, os melhores eventos e momentos memoráveis.
Foi com esta vontade que demos vida à Floor Sensation!

Eventos onde a boa disposição, momentos únicos e inesquecíveis são a regra.
De 2009 até hoje criámos uma empresa com 12 anos de experiência na criação de eventos para
particulares e empresas, onde todos os dias continuamos a crescer ao lado dos clientes e dos diversos
parceiros.
Optamos por Inovação disruptiva, clientes satisfeitos e pessoas a pedirem ‘’bis’’ trnansformando em
realidade as experiências realmente marcantes.
Conseguimos isto através da melhor equipa, material e equipamentos, que alinhados com as técnicas
mais avançadas permitem criar emoções positivas e que ﬁcam para sempre na nossa memória.
Desde as nossas LED Dance Floor, a variadas pistas de dança, criamos eventos de diversas medidas
e dimensões, com efeitos e equipamentos diversos e palavras coloridas que marcam o momento.
Tenha a partir de hoje um parceiro capaz de criar o evento único e memorável que procura.
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algumas memórias criadas

“

Excelente dia e organização. Mesmo estando a viver longe,
nos Emirados Arabes Unidos, tudo foi resolvido atraves de emails
e skype. No dia do casamento, o Dj estava preparado, com as
músicas organizadas. Os animadores chagaram a tempo e
divertiram toda a malta e criancas. Além disso contratamos
dançarinos que foram excelentes e divertiram muito a malta.
Foi um casamento diferentes graças a todos os organizadores
incluido Douglas.
Obrigado

“

Obrigada Douglas , um proﬁssional de mão cheia, mesmo
com alguns contratempos com a quinta conseguiu fazer
com que os convidados nem dessem por nada, sempre
pista cheia , foi um grande dia .
Recomendo a 200%

“
“

Ver os meus convidados todos a dançar e a participar nas
animações foi um momento bastante bom! Recomendo o
Douglas pela sua paciência connosco pés de chumbo!
Fez-nos a coreograﬁa da dança e ensaiou-nos sempre
com uma palavra animadora.
Acreditem não fomos nada fáceis.

Foi espetacular, divertiram tanto os convidados que ninguém deu
por falta dos noivos. ;)
Recomendamos a 100%. Muito bom! :)
As opiniões que nos chegaram fora todas muito positivas.
Foi sem conhecer que os contratamos e de facto foi a
escolha acertada! :)

* as fotos utilizadas são retiradas do perﬁl da Floor Sensation na plataforma Casamentos.pt
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os nossos parceiros

Continuamos a crescer lado a lado, para si e para os seus eventos

6

MOBILIÁRIO
PARA
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ARTE
PARA
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DE EVENTOS

4

PISTAS
DE LEDS

o que fazemos?
Simplesmente criamos os melhores
eventos para si!

AUDIO
VISUAIS

Descubra os nossos serviços, produtos e soluções
especialmente desenhadas para si e
para as necessidades
do seu evento!
.

PISTAS
DE DANÇA

LIVE
MUSIC

EXTRAS
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CASAMENTOS
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quais os eventos
que criamos
para si

EVENTOS
PRIVADOS

BAPTIZADOS

DESPEDIDA
DE
SOLTEIRO

Criamos eventos únicos para
particulares, sempre com
o objetivo de permitir
que o seu sonho possa
tornar-se realidade!

ANO NOVO
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eventos para a sua empresa
Descubra o que podemos fazer por si
e pela sua empresa.

CONFERÊNCIAS
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LANÇAMENTO
DE PRODUTOS

WORKSHOPS
E FEIRAS

DESFILES E
ANIVERSÁRIOS

TEAM
BULDING
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como criamos os melhores eventos?

Análise e
Descoberta

Design e
Planeamento

Comunicação
e Implementação

Promoção
e Avaliação

Estes são os passos que irão permitir criar o melhor e mais único
evento. Asseguramos desde o início um acompanhamento
próximo e toda a atenção nas suas necessidades e vontades.
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onde estamos

Se já chegou até aqui,
mais vale entrar em contato!
Estamos prontos para o receber e
criar o evento que sempre sonhou!
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Mail: geral@ﬂoorsensation.pt
Tlm: +351 961 681 052

Lisboa - Setúbal

Floor Sensation
www.ﬂoorsensation.pt

