
Os Centros de entretenimento familiar são fabulosos 

O contínuo crescimento do Bowling decorre de uma soma de factores. O mais influente está numa característica 
que os Bowlings incorporaram, firmando-se como Centros de Entretenimento Familiar. No conturbado quotidiano 
em que vivemos, nem sempre as pessoas têm tempo suficiente para o convívio familiar. De outra parte, sentem 
enorme necessidade de usufruir prazerosos momentos de lazer e entretenimento. Neste contexto, o Bowling é a 
receita ideal. Ao mesmo tempo em que proporciona a necessária descontração para aliviar as tensões, aglutina a 
família na medida em que oferece outros atractivos capazes de contemplar todas as idades.

Parece uma fórmula mágica, mas não é. Na verdade, os Centros de Entretenimento Familiar resultam de acções 
empresariais lideradas por pessoas visionárias com a capacidade de ver necessidades, de estruturar meios para 
satisfazê-las  e  de  montar  empreendimentos  excepcionalmente  atractivos.  Estes  centros  são  projectados  e 
montados para que as pessoas se sintam recompensadas pelo esforço que empreendem nas suas actividades 
profissionais, bem como para que pessoas de qualquer idade encontrem meios prazerosos de viver em família ou 
círculo de amizade.

Nestes centros, os clientes se divertem jogando Bowling, bilhar e videojogos, ouvem música, acessam ao cyber 
café, se alimentam e conversam, tudo em um ambiente moderno, divertido e irreverente. É uma maneira segura 
de se divertir, que proporciona momentos de alegria e descontracção para todos, dos oito aos oitenta anos. 

Além disso, alguns centros já estão investindo no “Bright Bowling”. Várias partes do equipamento são compostos 
por pigmentos especiais sensíveis a luz negra (Luz U.V) fazendo com que brilhem no escuro, novidades que 
aumentam ainda mais os momentos de diversão transformando-se num show de música, luz e cores. 

Somente quem frequenta conhece a  sensação proporcionada  por  um Bowling,  que  agrega alta  tecnologia  a 
opções atractivas de lazer e entretenimento. O agradável visual, proporcionado por uma cuidadosa decoração 
interna e externa, são altamente contagiantes. Ao lado dos modernos equipamentos e do eficiente atendimento, 
proporciona um ambiente tão emocionante que as pessoas se convencem da necessidade de frequentarem o 
Bowling.

Os Centros de Entretenimento Familiar ainda possuem outro grande atractivo, de necessária consideração no 
conturbado contexto social em que vivemos: a segurança. Por ser estar num centro integrado de lazer, o Bowling 
apresenta uma estrutura onde as pessoas sentem-se seguras. Os pais podem jogar Bowling sossegados, por 
exemplo,  sabendo que seus filhos estão próximos e ocupados sadiamente com videojogos ou nas mesas de 
bilhar. Desta forma, toda família se diverte tranquila e segura, valendo-se de uma fórmula que não encontra fora 
dos Bowlings.

A Imply Tecnologia Eletrônica investe na fabricação de componentes para que você possa construir seu centro de 
entretenimento completo com pistas, máquinas, painéis, mesas, cadeiras, bolas, pinos e sapatos, entre outros, 
além  de  possuir  uma  equipa  de  instalação  e  serviços  altamente  treinada,  para  atender  todas  as  suas 
necessidades. 

Por saber que é o mais inteligente investimento em recreação da actualidade, a Imply quer que você descubra o 
Bowling, sinónimo de um futuro lucrativo. 


