Cont. N.º 505 711 826
Matr.Cons.Reg. Com. de Ílhavo,
sob o n.º 1348 / 010814
Capital Social 12.600 Euros

Praia da Barra, 2014/11/03
Assunto: Visitas Escolares - ExpoTrakinas
Exímios Srs.:
A ExpoTrakinas é uma feira de produtos e serviços inteiramente dedicados às crianças e aos
jovens. A feira vai ter lugar no Parque de Exposições de Aveiro, entre os dias 12 e 14 de Dezembro de
2014.
A ExpoTrakinas é um projecto da Animeventos, Organização de Eventos, Lda., empresa
direccionada para a Organização e Animação de Eventos.
Este evento terá uma abrangência nacional e pretende atrair a Aveiro as principais empresas e
marcas do sector. Por outro lado, vai permitir a promoção de empresas do comércio local, dando a
conhecer as principais novidades e tendências.
Quem visitar a ExpoTrakinas vai poder encontrar, para além de uma área de exposição com
stands dos mais variados produtos e serviços, zonas de apoio - parque de estacionamento, fraldário,
demonstrações e workshops de práticas associadas à educação infanto-juvenil, entre outros. Fará parte
da feira uma mega zona de diversão com mais de 18 insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões,
ateliês diversos, campos de futebol educação rodoviária, Pista de mini Moto 4, instituições militares,
espectáculos musicais e teatrais, ginástica, dança, animação e muito mais diversão. Toda a animação
interior é gratuita, incluindo ateliês, etc.
Assim sendo vimos por este meio convidar a vossa instituição a visitar a ExpoTrakinas, no dia
12 de Dezembro, dia reservado para visitas em contexto escolar (creches, jardins, infantários,
colégios, escolas, academias, etc.).
A entrada terá o preço especial de 2,50€ por pessoa (criança ou adulto - os
educadores/professores também pagam bilhete) ou 6,00€ já com transporte incluído (para a zona de
Aveiro, é aplicado a escolas que preencham os 55 lugares, caso contrário o preço também terá de ser ajustado ou
estudado para ir buscar outra escola e assim preencher todos os lugares, para garantir o mesmo valor - fora desta
área os preços para o transporte serão calculados caso a caso).

A reserva terá de ser feita e paga antes do dia da visita.
Serão feitos três horários de visita 1º das 10h00 às 12h00, 2º das 14h00 às 17h00 e o 3º das
17h00 às 20h00.
A escolha dos horários não implica que não possam ficar para além destes horários (até às
20h00 hora de fecho). Caso desejem almoçar no recinto haverá espaços para esse fim (apenas
alcatifado).
As reservas poderão ser feitas através do preenchimento e envio desta ficha ou através dos
seguintes contactos 965196044, Tel./fax 23460597 ou animeventos@animeventos.pt.
Caso surja alguma dúvida estaremos ao seu dispor para a esclarecer.
Gratos pela atenção dispensada, esperamos uma resposta.
Sem mais assuntos de momento subscrevemo-nos com consideração.
Muito Atentamente
A Gerência
Richer Martins
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