Obafest | Tudo para festas e eventos
https://www.obafest.com.br/

AnimeLeka
Informação do Anunciante
Nome:
AnimeLeka AnimeLeka
Nome:
AnimeLeka
Sobrenome:
AnimeLeka
Estado:
São Paulo
Cidade:
São Paulo
Rua:
Av Engenheiro Heitor Antonio
Eiras Garcia, 240
Bairro:
Jardim Esmeralda
CEP:
05588000
Telefone:
(11) 981-369090
Website:
www.animelekarecreacao.com.
br
Detalhes do Anúncio

EMPRESA E DESCRIÇÃO DO
PRODUTO/SERVIÇO
Empresa/Profissional: AnimeLeka
Produto/Serviço:
Com planos em comum, Eduardo e Amanda uniram suas ideias para juntos criarem o AniMeleka.
Eduardo trabalha na área de recreação infantil desde os dezessete anos. A cada evento que fazia,
ele se apaixonava ainda mais pela profissão e tinha certeza de que era aquilo que gostaria de fazer
para o resto da vida.
Amanda formou-se em jornalismo, mas sentiu que não era essa profissão que gostaria de seguir;
sabia que deveria encontrar algo que realmente a motivasse. Sem saber, sua afeição por crianças a
aproximaram ainda mais desse objetivo.
Foi quando os destinos de ambos se cruzaram e, somando seus conhecimentos, criaram o
AniMeleka!
Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso! Ficaremos muito felizes em fazer
Meleka na sua festa!

Com planos em comum,
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fazer para o resto da vida.
Amanda formou-se em
jornalismo, mas sentiu
que não era essa profissão
que gostaria de seguir;
sabia que deveria
encontrar algo que
realmente a motivasse.
Sem saber, sua afeição
por crianças a
aproximaram ainda mais
desse objetivo.
Foi quando os destinos de
ambos se cruzaram e,
somando seus
conhecimentos, criaram o
AniMeleka!
Entre em contato e
solicite um orçamento
sem compromisso!
Ficaremos muito felizes
em fazer Meleka na sua
festa!

Localização
Bairro:
Rua:
CEP:
Estado:
Cidade:

Jardim Esmeralda
Av Engenheiro Heitor
Antonio Eiras Garcia, 240
05588000
São Paulo
São Paulo

Informação Adicional
Telefone:
Website:

(11) 981-369090
www.animelekarecreacao.
com.br
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