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Dinamizacións ao aire libre
¿Queres facilitar na túa poboación ocio en movemento?

Temos un amplo abano de espectáculos para 
facer ao aire libre e en movemento. 

 
¿Queres dinamizar a túa área comercial? 

Consúltanos, Somos a túa empresa.
 

Temos dinamizado noites brancas en diversos concellos,
fomos promotores e organizadores do proxecto "Monólogos
en movemento" con grandes humoristas na flota de buses

urbáns do Concello da Coruña na semán da movilidade 2017 e
2018, organizamos diversas programacións musicais en

concellos, así como as edicións 2017 e 2018 de Voz Natura,
entre outras moitas cousas.
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Organización de 
mercados ao aire libre

 
Dende 2021 somos organizadores do 

mercado quincenal de produtos ecolóxicos de A Coruña.
Ademais organizamos o exitoso ECO-RUÑA, 

mercado coruñés de vida alternativa.
E o mercado ecolóxico do Concello de Pontedeume 

levado a cabo en decembro de 2021.
 

En todo eles estamos ao cargo das tarefas promocionais
(diseño e impresión de cartaz, creación e/ou xestión de redes

sociais, xestión de medios, etc...), tarefas organizativas
(selección de vendedores, distribución de espazos, montaxe

de infraestructuras, etc...), desarrollo in situ (decoración,
dinamización, monitoraxe, etc...).
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Feiras, xornadas, 
encontros ou congresos

I Feira de Emprendemento Concello A Coruña
Xornada "A innovación nas políticas activas de empleo" no 

Paraninfo da UDC, promovido polo Concello da Coruña
Encontro " A muller ten a palabra" no Concello de Carballo

 
Dende 2013 temos levado a cabo numerosas 

organizacións de eventos de diversos tamaños. 
No último ano, algunhas das accións foron:

Asumimos tarefas como: secretaria previa ao evento (creación de 
formularios de inscrición e xestión das mesmas, tarefas 

promocionais, atención aos poñentes...), aloxamento, manutención 
e desplazamentos, catering, dinamizacións, contratación de 

azafatas, speaker e reportaxe fotográfico, deseño e imprenta, 
etc...
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Amenizacións musicais
Estamos afeitos a consolidar programacións 

musicais en diversos espazos. 
Dispoñemos dunha ampla carteira de músicos de diversos
estilos e formatos para adaptarnos as vosas necesidades.

Algunas opcións son: Black, Marian Ledesma e Los
Tinaquero Bro´s, Aixa Romay, 

Alfredo García quartet, The Flows, Iago Mouriño, 
Le suit band, Santi Cañas, Carlos Bau e 80 razóns, The

Music Patrol, etc...
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Visitas turísticas
¿Queres poñer en valor o concello, as súas lendas e os seus 

principais puntos turísticos? ¿Queres dar a coñecer a 
poboación determinados aspectos históricos?

 
Adaptámonos aos teus obxectivos na búsqueda 

dun turismo accesible e próximo.
 

Estamos afeitos a facer visitas convencionáis e teatralizadas.
 

¿Poñémonos a guionizar?
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Circenses e pasarúas

Poucas actividades son tan visuais e chamativas para peques
e adultos como os pasarúas. O noso pasarúas de índole

circenses é unha opción marabillosa para actividades ao aire
libre e sorprender e animar a todo a poboación.

 
Temos moita experiencia na organización de pasarúas de

diversa índole.
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Obradoiros para adultos
¿Queres ofrecer ocio educativo dun xeito ameno 

para que os asistentes adquiran algunha habilidade 
determinada coma customización de prendas? 

 
¿Queres plantexar unha programación como 

cociña de entroido ou DIY para a vida alternativa?
 

¿Queres crear un clube de cine clásico 
na túa casa da cultura?

 
Temos moitas ideas para adaptarnos 
as vosas necesidades e orzamentos.
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Visita de personaxe
¿Queres unha celebración do Nadal  sinxela 

no teu centro de maiores ou 
celebrar o día da familia en verán?

 
Temos un gran abano de opcións de ocio familiar, 
pero, sen dúbida, unha moi versátil aos diversos 

grupos é a visita de personaxe.
 

Tenemos unha ampla variedade de disfraces de
 alta calidade para adaptarnos as túas necesidades.
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Stand de bebidas 
personalizable

 ¿Queres levar a cabo unha degustación? 
 

Contrata o noso servizo de stand de bebidas, 
que estará atendido por persoal cualificado 

e contará con menaxe biodegradable. 
Ofrecemos stand de limonada ou chocolate 

(para outras opcións, consultar).
Inclúe montaxe. 
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 ¿Queres levar a cabo unha degustación? 
 

Contrata o noso palomitero ou o noso algodón de azucre
atendido por persoal cualificado.

 
Inclúe montaxe, consumibles e 

menaxe de cartón biodegradable.
 

Éxito seguro!

Palomiteiro ou 
algodón de azucre
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Espectáculo de maxia
Tanto en pequeno como en gran formato, podemos 

crear un momento único no que os detalles e 
a distinción estarán presentes grazas aos nosos magos 

Kiko Pastur e Román García. 
Adaptable a todos os públicos e en distintos formatos. 

Inclúe equipo de son no caso de ser preciso.
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Queimada teatralizada
Crea un momento máxico e “enxebre” grazas ao noso 

espectáculo de queimada. 
 

O noso espectáculo teatralizado estará dinamizado 
por dúas actrices caracterizadas e inclúe decoración.

 
Podemos completar o espectáculo con “cunquiñas” 

personalizadas dende 2.5€/ud (pedido mínimo: 50 uds).
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Servizos de 
conciliación

¿Queres crear un espazo cidadá de opinión e ofrecer que os 
pais e nais poidan asistir cas súas crianzas? A nosa ludoteca 

e móvil e podemos adaptala as túas necesidades.
 

¿Queres facilitar a asistencia das fmilias as actividades 
culturais do concello ofertando un espazo para as crianzas? 

Somos a túa opción.
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Outras opcións
socio-culturais:

· Mestre de ceremonias ou speaker
. Programación socio-cultural para a túa casa da
cultura
· Teatro humorístico
· Ciclo de charlas sobre sostenibilidade
. Espectáculos musicais con trasfondo didáctico
· Etc…

 
 
 
 
 

 


