


Festa Crackers 
Trazendo Uma Tradição 

Inglesa Para o Brasil!
Para deixar especial sua festa, 

evento,  lançamento de produtos e o 
que você imaginar!



Saiba um Pouco Sobre Crackers
O que são crackers?

O cracker é uma tradição inglesa, inventada em 1847 para unir amigos e 
familiares em momentos especiais.

Tradicionalmente usado no Natal, o cracker é um papel 
personalizado em formato de bombom. Dentro dele está contido um 
brinde-surpresa de sua preferência, acompanhado de uma piada,um 
provérbio ou uma mensagem .

Quando o cracker é “puxado” por uma ou mais pessoas (com cada uma 
segurando uma ponta do material), ele se rasga, criando um estouro: 
crack!
A brincadeira consiste em ficar com a maior parte do 
cracker após o puxão. O vencedor ganha o presente-
surpresa.

É uma ideia fantástica, que ao longo dos últimos 166 
anos se tornou parte fundamental das festas no 
Reino Unido e demais países. E, agora, chega 
ao Brasil. 



Segurem firme, cada um em uma ponta, 
e puxem até escutar o CRACK!

COMO FUNCIONA?



Diferentes e Elegantes,
para qualquer momento especial

Indicados para festas em geral, eventos, 
brindes promocionais, publicidade 
(ações), festas infantis, lembranças de 
casamento e presentes individualizados 
para ocasiões especiais como:

Dia dos Namorados, Dia das Mães, 
Páscoa, Halloween, Carnaval, Ano Novo 
ou até mesmo para descontrair aquela 
reunião importante ou happy hour. 

Os crackers também proporcionam uma 
experiência colorida e vibrante para 
qualquer celebração, e servem, ainda, 
para presentear cada um dos seus 
convidados com um mimo que fará com 
que todos se lembrem do dia do seu 
evento.  



seu evento

extra

Decore
com um

charme



Modelos e Ocasiões

Consulte outros modelos e kits

www.festacrackers.com.br


Crackers 
Personalizados
Você traz suas ideias e criamos 
seu design único e exclusivo

Nossos técnicos gráficos são treinados 
para desenvolver novos métodos e estilos, 
acompanhando as tendências atuais na 
Europa e no Brasil. 
Nosso Departamento de Vendas e Criação 
rá ajudá-los e orientá-los com o que é mais 
adequado para as suas necessidades. 



Use sua imaginação e crie 
crackers com suas cores 
favoritas!

Crackers 
Personalizados



Festa Crackers
Momentos, Ideias, Variações e Opções



Festa Crackers São Paulo
Website: www.festacrackers.com.br 
Email: artur@festacrackers.com.br

WhatsApp: +447971871553

Personalize Seu Projeto com Crackers 
e Tenha Grandes Emoções!

https://www.facebook.com/FestaCrackers
https://www.instagram.com/festacrackers
www.festacrackers.com.br



