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Floop festas
Informação do Anunciante
Nome:
Floop festas / Floop festas
Email:
contato@floopfestas.com.br
Nome:
Floop festas
Sobrenome:
/ Floop festas
Estado:
São Paulo
Cidade:
São Paulo
Rua:
Rua jose zappi
Bairro:
Mooca
CEP:
03128-14
Telefone:
(11) 353-29639
Foto ou
imagem:

Website:

www.floopfestas.com.br

Detalhes do Anúncio

EMPRESA E DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
Empresa/Profissional: Floop festas
Produto/Serviço:
Floop festas

Com mais de 12 anos no mercado, a Floop Festas busca o que há de melhor e o que é mais inovador no mercado para animar e recrear
nossas crianças. Procuramos sempre nos atualizar com as tendências e, assim, promover novas brincadeiras, atividades e serviços.
Agora, com cerca de 45 pessoas que trabalham conosco, nossa equipe está ainda mais completa, engajada, dedicada e cheia de paixão pelo o
que faz, todos com o objetivo de garantir e ganhar o sorriso de uma criança.

Objetivos
Ao sermos contratados, não temos por objetivo apenas distrair os pequeninos por algumas horas. Acreditamos que devemos aproveitar toda
e qualquer oportunidade para contribuir com o crescimento cognitivo e interpessoal da criança. Por isso, entre outros, alguns de nossos
objetivos com a animação e recreação infantil são:
Gastar energia;
Relaxar;
Comunicar-se;
Ensinar;
Aprender;
Compartilhar;
Brincar;
Animar;
Integrar;
Divertir;
Veja nossa galeria de fotos e confira o nosso trabalho e alguns de nossos clientes!

Missão
Proporcionar e oportunizar alegria e diversão de forma satisfatória com brincadeiras, jogos, gincanas e, principalmente, muita animação!
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Sempre pensando muito bem no que oferecemos, temos a missão de servir, animar e propiciar uma experiência enriquecedora. Seja com
brincadeiras simples ou complexas, buscamos desafiar o imaginário, desenvolver ainda mais as habilidades das crianças através das
brincadeiras, proporcionar novos conhecimentos e aprendizados, além de mostrar a beleza, as alegrias e a satisfação de compartilhar e viver
o coletivo.

Visão
Acreditamos que a recreação infantil, a animação e as brincadeiras vão além do que proporcionar um simples momento de lazer.
Envolvendo, assim, propor atividades (jogos, gincanas, brincadeiras, peças teatrais etc. ) que incentivem, encorajem, desperte e aguce os
pequeninos a aprender, compartilhar e conviver bem sempre que tiverem a oportunidade.
Relembramos com frequência que, trafegar dentro do real e do imaginário, aprimora e enriquece habilidades motoras, o raciocínio e a
intuição.
Assim, visionamos manter a referência e a autoridade no mercado de entretenimento infantil. Proporcionando total satisfação para os nossos
estimados clientes.

ALÉM DA DIVERSÃO...
Já não é novidade e muito menos um exagero dizer que a recreação infantil contribui, e muito, para a evolução e crescimento saudável das
crianças e adolescentes. Além disso, visto que grande parte das crianças convivem e são rodeadas por tecnologias, a Floop Festas se
empenha em promover a animação de festas e a recreação infantil de forma simples, saudável e muito divertida.
Os pequeninos participantes das brincadeiras têm a oportunidade de: trabalhar e treinar o equilíbrio, a agilidade e a presteza, a atenção, o
tato, a observância, a coordenação, a resistência física, o controle, a memória e a reflexão. Acrescentemos também a paciência e os bons
hábitos da socialização – compartilhar e dividir. O melhor de tudo: aprender brincando!
Floop festas - sua festa é a nossa festa

Localização
Bairro:
Rua:
CEP:
Estado:
Cidade:

Vila formosa
rua gregory feige
03360000
São Paulo
São Paulo

Informação Adicional
Mais informações:
Telefone:
Website:

Floop festas!!
(11) 940-200110
www.floopfestas.com.br
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