“Como fazer a Mala para uma viagem de evento em imersão."





















Muita alegria;
Disposição e Animação;
Vontade de fazer novos amigos;
Desejo de fazer novos contatos profissionais e comerciais;
Brindes, cartões pessoais para trocar com participantes;
Roupa de dormir “Pijama” ou o que esteja acostumado a usar nas suas noites
de sono;
Roupas para o dia-a-dia, como: bermudas, camisetas, agasalhos (moletom),
roupa de frio, calças, tênis e chinelos;
Materiais de higiene pessoal (sabonete, shampoo, escova, creme dental o que
mais você utilize);
Utensílios para o cabelo como secador e prancha de alisamento para aqueles
que fazem uso deste equipamento;
Remédios (caso você utilize algum tipo de medicação);
Fantasias e maquiagem de animador (a), palhaço para a programação especial
e/ou apresentações;
Uma apresentação montada de no máximo 10 (dez) minutos caso queira
participar da Oficina de Animação: para inscrições envie seu nome da
apresentação para o e-mail: enaibrasil1@gmail.com
Carregador de celular;
Documentos, dinheiro, cartões de crédito e débito, caso queira comprar algo na
Cidade durante sua estadia.
Prêmio Melhor Animador(a) e Melhor Empresa de Animação: para concorrer a
premiação de melhores do ano basta seguir o regulamento, lá você encontrará
todos os detalhes e orientações para que possa participar, mas caso tenha
alguma dúvida basta mandar um e-mail para: enaibrasil1@gmail.com;
Se você possui algum tipo de produto que gostaria de vender ou comercializar
durante o evento: manifeste seu interesse diretamente com a organização do
evento, assim você encontrará todos os detalhes e orientações para que possa
participar, mas caso tenha alguma dúvida basta mandar um e-mail para:
enaibrasil1@gmail.com;
Você também pode levar tudo mais que você ache necessário para aproveitar
ao máximo nosso encontro.
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