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Brincadeira é Coisa Séria Casa de Festas
Informação do Anunciante
Nome:
Brincadeira é Coisa Séria Casa
de Festas
Nome:
Brincadeira é Coisa Séria
Sobrenome:
Casa de Festas
Estado:
Rio de Janeiro
Cidade:
Rio de Janeiro
Rua:
Estrada dos três rios, 1403
Bairro:
Freguesia (Jacarepaguá)
CEP:
22745004
Telefone:
(21) 242-57370
Website:
www.brincadeiraecoisaseria.co
m.br
Detalhes do Anúncio

EMPRESA E DESCRIÇÃO DO
PRODUTO/SERVIÇO
Empresa/Profissional: Brincadeira é Coisa Séria
Casa de Festas
Produto/Serviço:

A Brincadeira é coisa séria Casa de Festas está para completar 10 anos de
atuação no mercado de Festas Infantis no RJ. Nosso ideal é sempre oferecer o
que há de mais moderno para sua festa infantil. A palavra “Novidade” faz parte
de sempre buscamosA Brincadeira é coisa séria Casa de Festas está para
completar 10 anos de atuação no mercado de Festas Infantis no RJ. Nosso ideal
é sempre oferecer o que há de mais moderno para sua festa infantil. A palavra
“Novidade” faz parte de nosso DNA e sempre buscamos incorporar e criar
tendências. Hoje, realizamos festas infantis, festas teens e festas adultas em
nossos espaços na Freguesia em Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ.
Em se tratando da comemoração de seu aniversário, oferecemos sempre o que
há de melhor em buffet para festas, decoração temática, brinquedos, jogos
eletrônicos, muita diversão e principalmente, uma empresa que cuida do meio
ambiente e valoriza a sustentabilidade. Somos a única casa de festas infantis do
RJ que possui um convite A Brincadeira é coisa séria Casa de Festas está para
completar 10 anos de atuação no mercado de Festas Infantis no RJ. Nosso ideal
é sempre oferecer o que há de mais moderno para sua festa infantil. A palavra
“Novidade” faz parte de nosso DNA e sempre buscamos incorporar e criar
tendências. Hoje, realizamos festas infantis, festas teens e festas adultas em
nossos espaços na Freguesia em Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ.
Em se tratando da comemoração de seu aniversário, oferecemos sempre o que
há de melhor em buffet para festas, decoração temática, brinquedos, jogos
eletrônicos, muita diversão e principalmente, uma empresa que cuida do meio
ambiente e valoriza a sustentabilidade. Somos a única casa de festas infantis do
RJ que possui um convite para festas criativo e lúdico, que entrega como brinde
de saída uma camisa grafitada, brinquedos diferenciados como a
megfestas criativo e lúdico, que entrega como brinde de saída uma camisa
grafitada, brinquedos diferenciados como a mega cama elástica e o fuincorporar
e criar tendências. Hoje, realizamos festas infantis, festas teens e festas
adultas em nossos espaços na Freguesia em Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ.
Em se tratando da comemoração de seu aniversário, oferecemos sempre o que
há de melhor em buffet para festas, decoração temática, brinquedos, jogos
eletrônicos, muita diversão e principalmente, uma empresa que cuida do meio
ambiente e valoriza a sustentabilidade. Somos a única casa de festas infantis do
RJ que possui um convite para festas criativo e lúdico, que entrega como brinde
de saída uma camisa grafitada, brinquedos diferenciados como a mega cama
elástica e o futebol de sabão.A Brincadeira é coisa séria Casa de Festas está para
completar 10 anos de atuação no mercado de Festas Infantis no RJ. Nosso ideal
é sempre oferecer o que há de mais moderno para sua festa infantil. A palavra
“Novidade” faz parte de nosso DNA e sempre buscamos incorporar e criar
tendências. Hoje, realizamos festas infantis, festas teens e festas adultas em
nossos espaços na Freguesia em Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ.
Em se tratando da comemoração de seu aniversário, oferecemos sempre o que
há de melhor em buffet para festas, decoração temática, brinquedos, jogos
eletrônicos, muita diversão e principalmente, uma eA Brincadeira é coisa séria
Casa de Festas está para completar 10 anos de atuação no mercado de Festas
Infantis no RJ. Nosso ideal é sempre oferecer o que há de mais moderno para
sua festa infantil. A palavra “Novidade” faz parte de nosso DNA e sempre
buscamos incorporar e criar tendências. Hoje, realizamos festas infantis, festas
teens e festas adultas em nossos espaços na Freguesia em Jacarepaguá – Rio de
Janeiro/RJ.
Em se tratando da comemoração de seu aniversário, oferecemos sempre o que
há de melhor em buffet para festas, decoração temática, brinquedos, jogos
eletrônicos, muita diversão e principalmente, uma empresa que cuida do meio
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RJ que possui um convite para festas criativo e lúdico, que entrega como brinde
de saída uma camisa grafitada, brinquedos diferenciados como a mega cama
elástica e o futebol de sabão.mpresa que cuida do meio ambiente e valoriza a
sustentabilidade. Somos a única casa de festas infantis do RJ que possui
um convite para festas criativo e lúdico, que entrega como brinde de saída
uma camisa grafitada, brinquedos diferenciados como a mega cama elástica e o
futebol de sabão.
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Localização
Bairro:
Rua:
CEP:
Estado:
Cidade:

Freguesia (Jacarepaguá)
Estrada dos três rios, 1403
22745004
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Informação Adicional
Telefone:
Website:

(21) 242-57370
www.brincadeiraecoisaser
ia.com.br
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