
APRESENTAÇÃO



INFO

Alain Balões Special Events

Somos uma empresa especializada no fornecimento de Efeitos Especiais, Balões, Insufláveis, bem como equipamentos de diversão para festas desde 

1998.

Ajudámos a transformar o seu evento num espectáculo verdadeiramente inesquecível!

Não deixe de melhorar o seu evento recorrendo a um serviço inovador como o que proporcionamos.

Nenhum evento é demasiado pequeno ou grande para ser promovido por nós.

Quer seja um evento privado para poucas pessoas ou um evento público para milhares, nós somos a solução que procura. Para o efeito, dispomos dos 

melhores meios tecnológicos, equipamentos e materiais de grande qualidade, a par de uma equipa experiente que o ajudará a criar um evento que 

decerto perdurará na memória de todas as pessoas que assistirem ao mesmo.

Alain Balões Special Events Lda. 
Tel.: (+351) 96 645 06 72 
geral@alainbaloes.com 
www.alainbaloes.com

Também disponível: facebook - www.facebook.com/alainbaloespt  -  Clique! 

Também disponível: whatsApp - +351 966450672

Também disponível: viber - +351 966450672

Também disponível: skype: alain-Portugal

www.alainbaloes.com


Serviços:

BE SPECIAL. BE A PRO. SINCE 1998.

» EFEITOS ESPECIAIS (SFX) … Criamos emoção

» INSUFLÀVEIS: … Diversão para todas as idades

» DIVERSÂO MECÂNICA … Animação garantida

» BALÔES … Decorações adaptado a si



EFEITOS ESPECIAIS (SFX) … Criamos emoção

O que podemos fazer por você? 

Se você está a planear uma produção especial, um festival, uma filmagem, 

procura criar um momento de emoção ou se tem um “Rider SFX”, nós 

dedicamo-nos a tornar os seus eventos em produções espetaculares. Alain 

Balões Special Events tem uma reputação de fazer do seu evento o evento 

do ano e o que se falará nos anos vindouros.

Consulte a nossa experiencia criativa para exploração de ideias e exceda 

todas as suas expectativas em todos os níveis.

PAPELINHOS, SERPENTINAS, CO2, FOGO, FUMO, ESPUMA, CHUVA, 

AROMAS, VENTO, NEVE, BOLINHAS DE SABÂO ...



INSUFLÀVEIS: … Diversão para todas as idades

Somos especializados no fornecimento de insufláveis, actividades 

desportivas, insufláveis publicitários e decorativos para eventos. 

Ajudamos a transformar o seu evento numa diversão verdadeiramente 

inesquecível!

Quer seja um evento de team-building para poucas pessoas ou uma 

actividade de marca para milhares, nós somos a solução que procura.

INSUFLÀVEIS DE DIVERSÂO, INSUFLÁVEIS DESPORTIVOS, INSUFLÁVEIS 
AQUÁTICOS, INSUFLÁVEIS DECORATIVOS, INSUFLAVEIS  PUBLICITÁRIOS, 
INSUFLÁVEIS PEDAGÓGICOS ...



DIVERSÂO MECÂNICA … Animação garantida

Fornecimento, atracções radicais, divertimentos motorizados, actividades e 

diversão nunca visto!

Dispomos dos melhores meios tecnológicos, equipamentos e materiais de 

grande qualidade, a par de uma equipa experiente que o ajudará a criar um 

evento que decerto perdurará na memória de todas as pessoas que 

assistirem ao mesmo. 

TOURO MECÂNICO, SURF MECÂNICO, KARTS TODO TERRENO, CADEIRA 
NAS NUVENS, CORRIDAS COM BANHEIRAS E SANITAS ELÉCTRICAS, CARROS 
RÁDIO CONTROLADOS, CARRINHOS COM PEDAIS ...



BALÔES … Decorações adaptado a si

Se você está a planear uma produção especial, um evento desportivo, uma 

campanha, activação de marca, evento corporativa … procura criar 

momentos de emoção, decorações ou diversão, nós dedicamo-nos a 

tornar os seus eventos em produções espectaculares com Balões, 

Insufláveis, Divertimento e Efeitos Especiais. Alain Balões Special Events tem 

uma reputação de fazer do seu evento o evento do ano e o que se falará 

nos anos vindouros. 

DECORAÇÕES DE BALÕES, LARGADAS DE BALÕES, RAMOS DE BALÕES, 
EFEITOS COM BALÕES, ENTREGA DE BALÕES ...



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES ...

Portugal: EDP :: Portugal Telecom :: NOS :: Rock In Rio :: TheGift :: Super Bock SuperRock :: Factor X :: Mares Vivas :: The Gift :: HMB :: ÓLA :: Amadeus Brighter 

Awards :: MEO Sudoeste :: Futebol Clube Do Porto :: Meia maratonas :: Mercedes :: Pingo Doce :: Millennium :: Euro Skills :: FunZone :: Azurara BeachParty :: Nova 

Era :: Festa de São Pedro :: ERA :: Kérastase :: Bimby :: Anselmo Ralph :: Rádio Comercial :: Sonae :: TAP :: Buraka Som Sistema :: Djeff Afrozila :: Montalegre - Sexta-

feira 13 :: Prosegur :: Nike :: Janssen Pharmaceuticals :: John Steven :: Beach Party Nova Era :: Diego Miranda :: Pete Tha Zouk :: Smart :: Prosegur :: Boehringer 

Ingelheim :: Euro 2004 :: Kura :: Sons do Minho :: Rádio Comercial :: Portugal GOT Talent :: Montepio :: CODE – SPOT :: Semana Académica de Coimbra :: Club 

Banditz :: Danone :: Taça de Portugal :: Galp :: BMW :: E. Leclerc ::  Summer Music Fest :: Casa da Musica :: Renault :: Grupo Salvador Caetano :: Sporski :: Bial :: 

Recheio Cash & Carry :: David Carreira :: Elite Model Look :: Red Bull :: Festa de São Pedro :: Amadeus Brighter Awards ... Internacional: Sonny Wilson :: NIKE :: Jay 

Hardway :: UEFA :: Martin Garrix :: ColdPlay :: Dannic :: Rehab :: Showtec :: Yves V. :: Bl3ind :: Axwell :: Jennifer Lopez :: Tiësto :: Nervo :: David Guetta :: Dimitri 

Vegas &Like Mike live :: Guns for hire :: W&W :: Afrojack :: Fedde Le Grand :: Steve Aoki :: Marlboro :: Steve Angello :: Hardwell :: DVBBS ::  Calvin Harris :: Yellow 

Claw :: Oliver Heldens :: Sunnery James & Ryan Marciano :: Ummet Ozcan :: Third Party :: R3HAB :: Above & Beyond :: Quentin Mosimann ::  Sebastian Ingrosso :: 

Alesso :: Benny Benassi :: Fergie :: Ivete Sangalo :: … e muito mais …

OBRIGADO PELA VOSSA CONFIANÇA!

Se gostaria de usufruir dos nossos serviços ou de saber de antemão mais algumas informações, não hesite e contacte-nos, enviando-nos um e-mail ou 

entrando em contacto por telefone. Prometemos ser céleres na resposta. 

Obrigado por escolher Alain Balões Special Events!

Alain Balões Special Events Lda. 

Telf. (+351) 96 645 06 72 

geral@alainbaloes.com 

www.alainbaloes.com

Atenção: As informações contidas neste documento são altamente confidenciais e destinam-se apenas à pessoa ou ao destinatário 

indicado. © Alain Balões Special Events Lda. 2017




