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Lembra que oferecemos ida para fazer um vídeo personalizado com uma mensagem de Papai Noel para seus filhos no Natal? O site que você recomenda em inglês, mas a Revista Crescer tem uma mensagem - batizada em português! De Papai Noel para crianças. O post foi originalmente retirado deste site, que tem outros vídeos de Natal super fofos em
português. Confira abaixo a saudação do Papai Noel e outros vídeos de Natal do português AQUI. Crie sua mensagem de vídeo 100% personalizada Papai Noel e surpreenda seu filho com o presente de Natal mais incrível. Junte-se a milhares de pais felizes e traga felicidade inesquecível para seu filho. Você pode configurar um vídeo em 5 minutos
adicionando informações básicas e fotos do seu computador ou Facebook. Papai Noel e seus elfos cuidam do resto. Como funciona? Em poucos minutos você pode criar uma mensagem de vídeo para seu filho que será entregue a você através de um link em seu e-mail, com uma foto do seu filho, uma foto de sua carta para o Papai Noel e muito mais.
Graças a isso, sua mensagem de vídeo será 100% única. Você pode baixar o vídeo e salvá-lo para sempre! Adicione uma saudação ao escolher o nome do seu filho na lista e o Papai Noel receberá seu filho pelo nome direto do seu escritório. Configuração: Como faço para tornar sua mensagem de vídeo única? Adicione ao vídeo: o nome do destinatário,
a recomendação do Papai Noel, a foto do destinatário, o aviso geral, a foto do presente, qualquer foto que você escolher, a foto da casa/apartamento, idade, bom/mau (comportamento) e muito mais. Uma chamada de vídeo do Papai Noel imaginando seria, no dia de Natal ou durante o grande dia, receber uma ligação do próprio Papai Noel? Imagine o tipo
de alegria e surpresa na cara do seu filho quando você faz uma ligação pessoal com o Papai Noel! Infelizmente, o Papai Noel tem que garantir a felicidade de milhões e milhões de crianças ao redor do mundo, e enquanto esforços estão sendo feitos para garantir que todas as crianças recebam uma ligação do Papai Noel, às vezes ele pode estar muito
ocupado - ou pode até não estar ao telefone - para receber a chamada mágica do Papai Noel. Neste caso, o Papai Noel colocará uma mensagem de vídeo pessoal para que seu filho não perca a mensagem de Natal. Então, o que você está esperando? Compre agora uma mensagem de vídeo personalizada do Papai Noel para seu filho até a manhã de
Natal. O que é um vídeo personalizado do Papai Noel? Você está procurando inspiração do melhor presente para aqueles que você ama? Vídeo feito pelo Papai Noel enquanto os golpes voam! Mas o que é um vídeo personalizado? Este é um vídeo criado na casa do Papai Noel, feito pelo próprio Velho. Lá você vai encontrar uma pequena vila de elfos na
paisagem com muita neve e uma casa de madeira escondida em Imagine uma bela lareira na sala de estar da confortável casa do Papai Noel. Ele se senta em uma cadeira vermelha e fala com as pessoas que você ama. Papai Noel os chama pelo nome, pergunta como eles são, e os parabeniza por suas conquistas. Aqueles que não se comportaram
devem estar preparados para ouvir algumas críticas, mas depende de qual versão do vídeo você escolher. E estes são apenas alguns dos muitos recursos disponíveis nas configurações de vídeo! Como bônus, você pode colocar fotos do remetente no vídeo! Você pode forçar o Papai Noel a enviar o vídeo escolhido diretamente para o seu filho. É bem
simples e leva apenas alguns minutos. Escolha seu filme favorito de muitas opções. Tenho certeza que encontrará algo que agrade você e seu filho. Clique na opção de vídeo que deseja e escolha o nome do seu filho. O próximo passo é escolher o comentário do Papai Noel, que mais se relaciona com o comportamento do seu filho. Em seguida, adicione
fotos do seu filho, como fotos de férias, aniversários ou o brinquedo ou animal de estimação favorito de uma criança. Para tornar a mensagem ainda mais real, o Papai Noel faz uma referência às atividades preferidas da criança, como eu sei que você toca violino como profissional!. Criar uma mensagem de vídeo completa leva apenas alguns minutos.
Como funciona por alguns minutos, você cria uma mensagem de vídeo para seu filho que você receberá em seu e-mail como um link. Você pode baixar o vídeo para o seu computador e salvar para depois. Você pode adicionar fotos de crianças, uma carta ao Papai Noel e muito mais no vídeo. Graças a isso, sua mensagem de vídeo será 100% única.
Adicione o nome do seu filho e assista o Papai Noel, sentado em seu escritório, cumprimentá-lo pessoalmente. Todo o processo é muito simples e leva apenas alguns minutos, mas a alegria vai durar muito mais do que o Natal :-) Checamos isso para você ter certeza. Não espere, tente hoje! Configuração Como faço para tornar as mensagens de vídeo
personalizadas ainda mais únicas? Adicione a ele o nome e a foto do destinatário, recomendação e comentário geral do Papai Noel, uma foto do presente e uma imagem específica de acordo com as categorias da lista (aniversário, família, etc.). Quer mais personalização? Adicione uma foto da casa, escolha a idade do destinatário e diga ao Papai Noel se
a criança se comportou bem este ano. Graças a essas configurações especiais, seu vídeo será verdadeiramente único. Dê uma olhada em quais configurações estão disponíveis em cada vídeo. Quem sabe, a casa do Papai Noel combina mais com seu filho do que com os outros? Ou talvez o Natal esteja vindo para ganhar seu coração este ano? As
configurações variam dependendo do vídeo escolhido. Selecione Lembra que oferecemos ida para fazer um vídeo personalizado com uma mensagem de Papai Noel para seus filhos no Natal? O site que você recomenda em inglês, mas a Revista Crescer tem uma mensagem - batizada em português! De Papai Noel para crianças. O post foi originalmente
retirado deste site, que tem outros vídeos de Natal super fofos em português. Confira abaixo a saudação do Papai Noel e outros vídeos de Natal do português AQUI. Crie sua mensagem de vídeo 100% personalizada Papai Noel e surpreenda seu filho com o presente de Natal mais incrível. Junte-se a milhares de pais felizes e traga felicidade inesquecível
para seu filho. Você pode configurar um vídeo em 5 minutos adicionando informações básicas e fotos do seu computador ou Facebook. Papai Noel e seus elfos cuidam do resto. Como funciona? Em poucos minutos você pode criar uma mensagem de vídeo para seu filho que será entregue a você através de um link em seu e-mail, com uma foto do seu
filho, uma foto de sua carta para o Papai Noel e muito mais. Graças a isso, sua mensagem de vídeo será 100% única. Você pode baixar o vídeo e salvá-lo para sempre! Adicione uma saudação ao escolher o nome do seu filho na lista e o Papai Noel receberá seu filho pelo nome direto do seu escritório. Configuração: Como faço para tornar sua mensagem
de vídeo única? Adicione ao vídeo: o nome do destinatário, a recomendação do Papai Noel, a foto do destinatário, o aviso geral, a foto do presente, qualquer foto que você escolher, a foto da casa/apartamento, idade, bom/mau (comportamento) e muito mais. Uma chamada de vídeo do Papai Noel imaginando seria, no dia de Natal ou durante o grande dia,
receber uma ligação do próprio Papai Noel? Imagine o tipo de alegria e surpresa na cara do seu filho quando você faz uma ligação pessoal com o Papai Noel! Infelizmente, o Papai Noel tem que garantir a felicidade de milhões e milhões de crianças ao redor do mundo, e enquanto esforços estão sendo feitos para garantir que todas as crianças recebam
uma ligação do Papai Noel, às vezes ele pode estar muito ocupado - ou pode até não estar ao telefone - para receber a chamada mágica do Papai Noel. Neste caso, o Papai Noel colocará uma mensagem de vídeo pessoal para que seu filho não perca a mensagem de Natal. Então, o que você está esperando? Compre agora uma mensagem de vídeo
personalizada do Papai Noel para seu filho até a manhã de Natal. O que é um vídeo personalizado do Papai Noel? Você está procurando inspiração do melhor presente para aqueles que você ama? Vídeo feito pelo Papai Noel enquanto os golpes voam! Mas o que é um vídeo personalizado? Este é um vídeo criado na casa do Papai Noel, feito pelo
próprio Velho. Lá você vai encontrar uma pequena vila de elfos na paisagem com muita neve e uma casa de madeira escondida em Imagine uma bela lareira na sala de estar da confortável casa do Papai Noel. Ele se senta em uma cadeira vermelha e fala com as pessoas que você ama. Papai Noel os chama pelo nome, pergunta como eles são, e os
parabeniza por suas conquistas. Aqueles que não se comportaram devem estar preparados para ouvir algumas críticas, mas depende de qual versão do vídeo você escolher. E estes são apenas alguns dos muitos recursos disponíveis nas configurações de vídeo! Como bônus, você pode colocar fotos do remetente no vídeo! Você pode forçar o Papai
Noel a enviar o vídeo escolhido diretamente para o seu filho. É bem simples e leva apenas alguns minutos. Escolha seu filme favorito de muitas opções. Tenho certeza que encontrará algo que agrade você e seu filho. Clique na opção de vídeo que deseja e escolha o nome do seu filho. O próximo passo é escolher o comentário do Papai Noel, que mais se
relaciona com o comportamento do seu filho. Em seguida, adicione fotos do seu filho, como fotos de férias, aniversários ou o brinquedo ou animal de estimação favorito de uma criança. Para tornar a mensagem ainda mais real, o Papai Noel faz uma referência às atividades preferidas da criança, como eu sei que você toca violino como profissional!. Criar
uma mensagem de vídeo completa leva apenas alguns minutos. Como funciona por alguns minutos, você cria uma mensagem de vídeo para seu filho que você receberá em seu e-mail como um link. Você pode baixar o vídeo para o seu computador e salvar para depois. Você pode adicionar fotos de crianças, uma carta ao Papai Noel e muito mais no
vídeo. Graças a isso, sua mensagem de vídeo será 100% única. Adicione o nome do seu filho e assista o Papai Noel, sentado em seu escritório, cumprimentá-lo pessoalmente. Todo o processo é muito simples e leva apenas alguns minutos, mas a alegria vai durar muito mais do que o Natal :-) Checamos isso para você ter certeza. Não espere, tente hoje!
Configuração Como faço para tornar as mensagens de vídeo personalizadas ainda mais únicas? Adicione a ele o nome e a foto do destinatário, recomendação e comentário geral do Papai Noel, uma foto do presente e uma imagem específica de acordo com as categorias da lista (aniversário, família, etc.). Quer mais personalização? Adicione uma foto da
casa, escolha a idade do destinatário e diga ao Papai Noel se a criança se comportou bem este ano. Graças a essas configurações especiais, seu vídeo será verdadeiramente único. Dê uma olhada em quais configurações estão disponíveis em cada vídeo. Quem sabe, a casa do Papai Noel combina mais com seu filho do que com os outros? Ou talvez o
Natal esteja vindo para ganhar seu coração este ano? As configurações variam dependendo do vídeo escolhido. Selecione
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