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Малчугани стават великани 
и обратното с парти агенция 
“Малчуган-Великан”

Всяко истинско парти съдържа магията да се почувстваш неповторимо, 
да се забавляваш без прегради – да се смееш, да танцуваш, да играеш със своите 
приятели, независимо дали си на 3, 13, 33, 53 или 73 години. Ако се почувстваш 
в центъра на вниманието, специален, важен, значим и неотразим, това означава, 
че си бил на парти, организирано от Съни и Деси, които преди седем години 
се впускат в приключението, наречено мениджмънт на специални събития, 
основавайки парти агенция “Малчуган-Великан”.

Поводът за партито може да бъде различен, разказват те – рожден 
ден, имен ден, начало или край на учебната година, празник на буквите, коледно 
тържество, ден на детето, фирмен или семеен празник за малки и големи. Пос-
ланието обаче винаги е едно и също – да се почувстваш като великан, да 
останеш безкрайно удовлетворен и да съхраниш прекрасни спомени от едно 
наистина различно парти! Разбира се, за да се случи всичко това, трябва да 
се положи огромно старание, да се проучат в детайли поводът, възрастта и пред-
почитанията на гостите, очакванията и желанията на домакините във връзка 
с организираното събитие.

МАЛЧУГАНСКО ПАРТИ

Няма нищо по-хубаво на света от грейналите детски очички, от веселия 
смях на малчуганите около искрящата торта на рождения ден! Да се организира 
детско парти обаче не е никак лесно! “Подробностите за обмисляне са много, а 
предложенията за съдействие от различни фирми – още повече”, шегува се Съни 
Таскова и добавя, че наистина са малко професионалистите, които предоставят 
комплексна услуга на своите клиенти и отговарят за всяка подробност от 
партито.

Как да изберем подходящото място за парти, така че да е удобно за нас и 
гостите ни, същевременно да отговаря на вкуса ни и на предвидения бюджет? 
Как да го украсим вълшебно (с балони, гирлянди, парти надписи), така че от пръв 
поглед да се потопим в атмосфера, свързана с повода за партито? Какво детско 
меню да предпочетем, какво количество храна и напитки да поръчаме предвари-
телно, как да подберем подходящи покани и парти аксесоари (шапки, свирки, 
червени нослета и интересни маски) за гостите? Да не забравим музикалното 
оформление, тортата, свещичките и конфетите за нея, фотоапарата и 
камерата, които ще съхранят нашите емоции! “Това е една малка част от 
въпросите, на които трябва да си отговорим, за да не помрачим настроението си 
в деня на партито”, споделя Деси Найденова. Ще си спестим много време, 
усилия и средства, ако в лабиринта от предложения за организиране на събития 
изберем някой, който наистина ще разбере точно нашите желания и ще ни помогне 
да ги сбъднем безпроблемно.

Всяко парти е различно и има свой сценарий, който е съобразен с хиляди 
неща. Много често гостите на партитата на “Малчуган-Великан” се повтарят, 
но никога не скучаят, защото Съни и Деси заедно със своя екип от професионални 
аниматори, артисти и дисководещи имат огромна авторска колекция игри, 
музика и забавления както за малчугани, така и за великани. И нещо още 
по-важно – желание и талант да организират истински незабравими 

и емоционални празници за своите 
клиенти!

Перфектно организираното парти 
започва с безплатна професионална 
консултация за празнуващите от парти 
мениджър на “Малчуган-Великан”. Отлична 
идея е да позвъните и да разкажете на Съни 
или Деси как си представяте вашия празник, 
или да поискате оригинални предложения 
за парти. Ще установите, че има хора, на 
които да се доверите да организират всичко 
вместо вас. И, разбира се, да сте спокойни, че 
те ще се погрижат както за малките, така 
и за големите гости на празника. Докато 
децата щуреят, родителите могат да 
се забавляват със своите приятели, да 

водят дълго отлагани разговори във внимателно подбрана приятна обстановка. И 
никой няма да скучае, защото по време на купона всичко е шеметно, взривоопасно, 
заразително, уникално. А усмивките….!

Всеки празник носи своя красота и магнетизъм. Ето защо на всяко парти 
се случват много и интересни неща, които оставят ярки спомени у всички гости. 
Когато Съни и Деси поемат организацията на поредното парти, знаят, че мисия-
та им ще е изпълнена, когато на своя празник всеки малчуган се почувства 
великан и обратното и внимателно подбират анимацията така, че това да 
се случи! Обикновено малките палавници са толкова щастливи, че искат този 
празник да продължава вечно. Като тях впрочем мислят и родителите им, които 
вече знаят – има на кого да поверят всяко семейно празненство!

ВЕЛИКАНСКО ПАРТИ

Партитата за възрастни са много специфични и изискват специал-
на организация, изключително сериозна предварителна подготовка и умение за 
импровизация на място. Фирмените партита са свързани с доста усложняващи 
обстоятелства и затова е важно постоянно да се случва нещо ново и различно, 
нещо, което гостите не очакват, обясняват двете собственички на агенцията.

За всеки подобен празник Съни и Деси вдигат на крак цяла армия от творци 
и артисти. Винаги знаят точно към кого да се обърнат, защото само така е 
сигурно, че мечтите ще оживеят! Внимателно обмислят и най-дребния детайл 
от програмата, проучват всичко, така че домакините да бъдат спокойни. В едно 
парти всичко е важно – възрастта на гостите, техните предпочитания, 
вкусове, интереси, манталитет. От агенцията знаят какво е необходимо,  ако на 
едно парти има повече дами, или пък, когато господата преобладават.

Коледа и Великден винаги са най-богати на празници и за малки, и за големи. Всеки 
празник е различен, трябва да има внимателно обмислен сценарий, интересна 
идея, около която да се завърти купонът, казват двете чаровници Съни и Деси.

Още на влизане ще ви изненадат приятно. Представете си колко е вълнуващо, 
да попаднете в ателие за рисуване на лица. Могат да ви украсят с брокатени 
цветя и аксесоари, разбира се, подходящо подбрани според тоалета. Съобразяваме 
се с човека, с неговата позиция във фирмата, с поведението и настроението му в 
момента, обясняват Съни и Деси.

Важно е всички да се чувстват прекрасно! Затова в агенцията много дър-
жат всичко да е извън шаблона – поздравленията, начинът, по който се украсяват 
сцената и помещението за парти. Защото 
какво по-хубаво от това, ако поне за няколко 
часа забравим грижите на всекидневието и се 
отпуснем в неповторимата атмосфера, 
която всички от “Малчуган-Великан” 
генерират около себе си!

Трудно е всеки път да си различен, при-
знават Съни и Деси. Затова внимателно 
следят всичко ново у нас и в чужбина. 
За тях е важно да знаят какво се прави, за 
да преценят какво могат да приложат и в 
своята работа – когато правят бебешко, 
малчуганско, тийнейджърско или фир-
мено парти.

Техни клиенти са големи български 
и чужди компании, които им поверяват не 
само собствените си партита, но и парти-
тата на своите деца, което отлично говори 
за спечеленото доверие. Всички, които веднъж 
са ползвали услугите на парти агенция “Мал-
чуган-Великан”, знаят, че могат да се доверят 
на перфектното качество на услугите 
и отличната организация на всякакъв 
тип парти, че могат да са сигурни, че ще 
се възползват от новостите и изненадите в 
сферата на развлекателния бизнес!
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