
Uma turminha de 6 crianças, um robô, um cachorrinho e 7 animais-heróis, se unem 
por uma missão em comum: preservar o Planeta Terra com atitudes positivas e 
mensagens em defesa do meio ambiente, direcionadas a um público muito especial: 
as crianças.  
 
O universo dos Frolickers e PET FRIENDS  traz aventuras criadas para o público 
infantil e aborda temas ambientais importantes e atuais, aliando diversão e 
conscientização para que as crianças aprendam brincando e levem o espírito 
ecológico e humanístico ao seu cotidiano. O apelo visual único dos personagens os 
torna facilmente reconhecíveis e ajuda as crianças a se familiarizem com a 
natureza e espécies de animais representativas da fauna mundial. 
 
O ideal do SKIPFRISK é um só: lutar para salvar o Planeta de todos os vilões, 
buscando assim, com que todas as crianças aprendam a ter  a mesma consciência 
ecológica e ambiental de  
proteção a natureza. 



QUEM SÃO OS FROLICKERS : 
  
Um clubinho de crianças que vivem uma porção de emocionantes aventuras e 
desventuras enquanto aprendem muitas lições valiosas ao longo do caminho. E eles 
não se chamam "Os Frolickers" à toa!  
 
Cada dia é uma mistura explosiva de diversão e trapalhadas. Essa garotada sabe 
como arranjar uma encrenca, mas também entende o valor de uma amizade. 



Quem são os PET Friends : 

  

 Sete animais selecionados para salvar o Planeta Terra: Lupo, um lobo-guará tímido 
e cauteloso; Olga, uma onça-pintada vaidosa, de personalidade forte e que não 
deixa nada para depois; Sabrinho, um tigre siberiano, amigo inseparável de Pan, 
costuma ser muito nervosinho. Blindado, um tatu-canastra, super confiante, 
destemido e aventureiro; Sauro, um jacaré-açu, excelente cozinheiro, mas não se 
preocupa com a forma, come de tudo; Pan, um panda calmo, muito centrado, super 
cuidadoso com a forma e melhor amigo do Sabrinho; e Leo, um mico-leão-dourado, 
muito sapeca e animado, que adora deixar todo mundo louco da vida. Juntos, eles 
formam a equipe de heróis conhecida como Os Protetores da Existência na Terra 
ou P.E.T FRIENDS. 

 



TARGET :   Dirigido à um público muito especial: aquele que realmente 
pode lutar e deve mudar o  futuro de nosso Planeta:  as crianças.  

 

TARGET :  04 A 10 ANOS –  

             masculino e feminino 

 

 

 

ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE: 

  

. Ecoaventura  

. Amizade  

. Coragem  

. Diversão  

. Fantasia  

. Conteúdo Educativo  

. Mensagem Positiva  

. Lições para a vida  

 

www.skipfrisk.com 



O que SKIPFRISK 
proporciona: 

 De uma forma alegre, dinâmica 
e cercado sempre de muita 
aventura e brincadeiras, o 
SkipFrisk proporciona ensinar, 
divulgar e despertar para uma 
nova forma de vida, para um 
novo planeta.  

 

 Conscientizar todas as 
crianças de seu verdadeiro e 
fundamental papel para o 
futuro do Planeta. 

  

 

Quais os seus benefícios:  

 - Conscientização de que,  
somente respeitando a 
natureza poderemos ter um 
futuro melhor, com atitudes 
ecologicamente corretas,  
para uma vida mais saudável 
em todos os aspectos. 

 - Respeito e proteção a 
natureza, animais e meio 
ambiente. 

 - Mudança dos hábitos em 
busca de uma vida melhor. 

 - União e amizade para 
proteção do Meio 
Ambiente.. 



Nosso Planeta precisa de ajuda!  

Sempre se buscam formas de alertar o Ser Humano, para que 
cada um possa fazer a sua parte, com atitudes positivas, em 
defesa de nosso Planeta, na busca da Conscientização Ecológica e 
Ambiental. 

Acreditamos que esta Consciência Ecológica deve ser iniciada 
pelas crianças: o futuro do nosso Planeta. 

 

 E agora esta é a missão que move a CLEVER IMAGE 
Studios, Inc- EUA,  pois este é um assunto que deve ser 
cada vez mais trabalhado, divulgado e fortalecido em todo o 
mundo.  

 Os estúdios têm por objetivo alcançar esse público e ajudar 
a despertar uma nova forma de vida, um novo Planeta.  

 Somente conscientizando as crianças de seu papel 
fundamental  no futuro e na preservação da Natureza, é 
que o Planeta poderá ser realmente protegido. 

 Sua missão é também  “elevar o nível da animação  para  
televisão e vídeo oferecendo um serviço de alta 
qualidade para projetos externos” .  

 

 



Wind Licensing & Marketing 

  Rosaria de Fatima 

  

 Tel/Fax: 55 11 -   5562-4591 

Whats APP:       55 11 - 99901-0607 

  

E-mail:   contato@windmarketing.com.br 

              windmarketing@uol.com.br 

  
 

O licenciamento é o grande trunfo para reforçar as 

vendas de seus produtos, gerando maior 

credibilidade e dando mais visibilidade aos produtos 

licenciados nos pontos de venda.   

  

 


