TALLER DE MAQUILLATGE
“Pintacares”

Taller de maquillatge - Pintacares
El taller de maquillatge, presenta un concepte de maquillatge infantil diferent, on
aquesta activitat passa a ser pràcticament, un espectacle.
Un equip de maquilladores formades i experimentades en el maquillatge infantil,
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s’encarreguen de dirigir l’activitat i endinsar als participants en el món màgic de la
fantasia.
Des de l’inici del nostre taller de maquillatge, hem anat evolucionant segons les
demandes del mercat, les tendències socials i les nostres pròpies innovacions.
Així doncs, ens hem posicionat com a empresa líder de referència en maquillatge
infantil de fantasia, oferint dissenys atractius, originals i amb un acabat de la més alta
qualitat.
El nostre èxit es basa principalment en; la qualitat, l’originalitat i la rapidesa.

Material i característiques
La qualitat del producte; maquillatge professional a l’aigua aplicat amb esponja i
pinzell; molt confortable (assecat ràpid, 1 minut); colors vius amb elevat poder de
fixació; molt resistent, mantenint el maquillatge en perfecte estat durant hores.
Tots els productes utilitzats estan subjectes a rigorosos controls de qualitat i tests
dermatològics, per tant, no és necessari aplicar cap tipus de crema, ni anterior ni
posterior al maquillatge. Es treu amb molta facilitat, únicament amb aigua tèbia i una
mica de sabó.
L’equip humà; el nostre personal ha estat format professionalment per a realitzar el
maquillatge de fantasia amb un mínim de temps i amb el millor resultat. Disposen de
l’experiència suficient per a poder tematitzar el maquillatge i adaptar-lo a les
necessitats i preferències de cada un.
L’originalitat; disposem d’un catàleg de maquillatges molt ampli i en constant
ampliació: animals, fades, princeses, superherois, monstres... A banda seguim les
tendències en quant a les preferències dels més petits amb personatges d’animació de
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moda. Els maquillatges estan realitzats amb cura i cuidant al màxim els detalls per tal
d’aconseguir un resultat espectacular, sempre controlant però el temps de realització.
La rapidesa; cada maquillatge es realitza entre 2 i 4 minuts, depenent de l’edat del nen
i de la complexitat del maquillatge.
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Disposem de tot el necessari per a realitzar l’activitat: lona decorativa, tamborets,
mostrador, estructura decorativa amb mirall, peanes amb cadena per delimitar l’espai.

Fitxa tècnica i necessitats
Fitxa tècnica
 Activitat infantil i familiar.
 Per a interior o exterior.
 Inclou tot el material necessari per a realitzar l’activitat.
 Monitoratge especialitzat.
 Assegurança de responsabilitat civil.

Necessitats tècniques
 Espai pla mínim de 3x3m
 Aigua corrent a prop.
 Accés d’un vehicle fins l’espai i aparcament del mateix.
 Temps de muntatge/ desmuntatge: 40 min / 30 min.

Opcions

 1 maquilladora 1h
 1 maquilladora 2h/4h
 2 maquilladores 2h/4h
 2 maquilladores 3h/6h
*consultar per a altres formats
*Inclou desplaçament fins a 50km de Sentmenat. Consulteu increment de preu segons
desplaçament.
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Galeria fotogràfica
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Per a més informació i contractació:
www.activijoc.es
93 715 48 44
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