
РИВЛЕЧЕНИ ОТ ИДЕЯТА ДА СЪЗ-
ДАВАТ НАСТРОЕНИЕ и да ор-
ганизират незабравими партита, 
преди 8 години Съни Таскова и Деси 
Найденова създават първата парти 
агенция, която предлага оригинална 

анимация за деца и възрастни, забавления, 
с които остават за дълго в сърцата. И най-
важното – комплексна услуга, която оставя 
усещане за празник още докато тече подго-
товката за него. Започват с организирането 
на детски партита, в които родителите също 
са достойни участници в приключенията. 
Избират името “Малчуган – Великан”, защото 
вярват, че на своя празник всеки Малчуган 
трябва да се чувства Великан-много обичан, 
важен и специален, а след време доволните 
майки и татковци започват да се доверяват 
на услугите им и за своите “по-големи” и 
“важни” партита.

Днес с усмивка си спомнят за времето, ко-
гато в България да организираш частно парти 
извън дома си е било по-скоро изключение, 
отколкото практика. Понятията “анимация” и 
“аниматор” се свързвали по-скоро с детски 
рисувани филмчета. Още от самото начало 
обаче, в “Малчуган-Великан” ги използват, 
повлияни от опита от работа си в чужбина, 
твърдо убедени, че българинът бързо ще 
се ориентира и събитийният мениджмънт 
няма да остане встрани от услугите, които 
ще използва-разказват собственичките на 
агенцията. Прохождащият тогава бизнес, 
днес е нормална практика, от която се въз-
ползват по-големият процент от родителите 
и фирмите в София.

ОПИТЪТ В СФЕРАТА НА ОРГАНИЗИРА-

НЕТО НА СЪБИТИЯ е много важен, защото 
има много подводни камъни, които могат 
да объркат предварителният план ако не 
се преценени внимателно всички детайли. 
Събирането на много хора на едно място или 
осъществяването на нестандартна парти идея 
винаги крие известен риск. Ето защо клиен-
тите трябва да бъдат внимателни при избора 
на агенция, за да бъдат спокойни, че са дове-

рили своето парти на хора, които отговорно 
ще следят желанията им да се сбъднат. 
“Щастливи сме, когато клиентите ни не про-
пускат повод за празнуване и ни предпочитат 
отново и отново за парти-подсказвачи. Това е 
голяма отговорност и предизвикателство за 
нас, защото искаме всеки следващ път да ги 
изненадваме приятно, а понякога не е много 
лесно да си нестандартен и вълнуващ, когато 

Забавления за малки и 
големи с парти агенция 

“Малчуган-Великан”
Организирането на партита извън дома е изключително популярно през последните години. То 

не е просто мода, а необходимост, предизвикана от съвременният начин на живот. В забързаното ни 
всекидневие понякога последното, за което имаме време е да подготвим парти, независимо от дълго 
чаканият хубав повод. Родителите, които имат малчуган с предстоящ повод за парти се лутат в лаби-
ринта от предложения на различни парти-клубове и агенции. Служителите, натоварени със задачата 
да изберат организатор за фирмено парти са принудени да събират информация със седмици, докато 
оформят задоволителен вариант.
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се съобразяваш с поредица от условности” 
- споделят момичетата.

“Не всеки може да бъде аниматор, макар 
отстрани да изглежда лесно, сякаш всичко 
е просто забавление”, казва Съни Таскова. 
Аниматорът трябва умело да съчетава раз-
лични умения – да бъде актьор, психолог, 
танцьор, певец, аранжор, художник, органи-
затор! А има и неща, които не могат да се 
научат – да бъдеш истински весел и изпитващ 
удоволствие от работата си човек, да обичаш 
малките и провокираш детското в големите 
като същевременно не навлизаш в личното 
им пространство. Едва тогава можеш отно-
во и отново да отговориш на желанието на 
клиентите - да имат парти, каквото никой 
друг не е имал. В стремежа си да отгово-
рят на това желание парти-мениджърите на 
“Малчуган-Великан” “мобилизират” цяла 
армия творци и артисти. Не претендират, 
че вършат всичко сами - просто знаят към 
кого да се обърнат, за да сбъднат мечтите 
и разтопят сърцата.

Аниматорите на “Малчу-
ган – Великан” са педагози, 
психолози или художници. 
Те се подбират внимателно 
чрез специални кастинги, 
организирани по изпитана 
процедура. Всички анимато-
ри са млади и симпатични 
хора от 20 до 25 години, тъй 
като дълггодишният опит е 
доказал, че те най-бързо се 
вписват в динамична ситу-
ация и работят прекрасно 
с деца. Новите членове на 
екипа преминават през три 
месечен курс на обучение, 
преди да им бъде гласува-
но доверие да водят парти 
като помощник-аниматори. 
Водещите аниматори имат 
стаж минимум пет месеца 
във фирмата. “Най-сложната 
част от работата ни понякога 
се състои именно в това 
да открием хора, които да 
прегърнат идеите ни и да 
се стараят да надминат оч-
акванията ни” – казва Деси 
Найденова.

Целта е на всяко парти да се постигне 
завършеност и парти-подробностите да се 
аранжират по такъв начин, че клиента да се 
почувства разбран и щастлив от организира-
ното преживяване. А когато резултатът на-
истина е впечатляващ Съни и Деси започват 
реализацията на нови идеи. Тази година те 
поставиха началото на две нови начинания 
– откриха за гости и клиенти своята парти-
работилница в новия си офис на ул. “Обо-
рище” 18 и създадоха парти зона “Малчуган 
– Великан” в мебелен хипермаркет “СОМО”, 
която в момента е една от най-горещите 
точки за детски забавления в София.

ПАРТИ-ЗОНАТА функционира от нача-
лото на септември и е безкрайно облекчение 
за родители, които не искат да се откажат от 
свободата си - да пазаруват, ходят на кино, 
или проведат неотложен бизнес разговор. 
Но заедно с това не желаят да чувстват уг-
ризението, че ощетяват децата си, докато 
изпълняват своите ангажименти. Тя е онзи 
оазис, в който не само ще приемат детето, 
но ще му осигурят весели емоции-ще играе, 

ще научи или направи нещо.ново само.
Там малчуганите могат да слушат при-

казки или музика, да творят в ателиетата по 
приложни изкуства, да оцветяват гипсови 
фигурки, глинени съдове, да ги декорират 
с камъчета и брокат, да изрисуват книжките 
с пастели, моливи или флумастри, да съз-
дадат картина с темперни и водни бои, да 
рисуват с гъба, да апликират… Могат да се 
научат да правят и много детски фокуси. 

Хубавите спомени са трайни и затова не 
е чудно, че когато дойде време за празник 
мястото за детското парти се налага от само 
себе си - “Младост” 4, Окололовръстен 
път, мебелен хипермаркет СОМО, парти 
центъра на първия етаж.

Още два големи плюса работят в полза 
за избора на парти зона “Малчуган Великан”. 
Там има просторен паркинг и само стъклена 
стена разделя детското веселие от бистрото, 
в което родителите могат да се отдадат на 
усещането “и аз съм човек.

Ползвали се веднъж от услугите на 
парти агенцията, родителите все по-често 
задават така наболелия напоследък въпрос 
– а можете ли да поемете детето за цял 
ден? “Можем да предложим индивидуална 
дневна програма, достатъчно разнообразна, 
за да не омръзва, но и да не претоварва крех-
ката детска психика и организъм”, отговарят 
организаторите.

Всяка идея може да намери своята ре-
ализация в ПАРТИ-РАБОТИЛНИЦАТА 
НА “МАЛЧУГАН ВЕЛИКАН”. Така Съни и 
Деси наричат своя нов офис. И когато чо-
век го посети, разбира какво имат предвид 
двете дами, които наричат себе си шего-
вито “парти-монтьори”, а служителите си 
“парти-делци”. Той разчупва стандартните 
представи за делово помещение. В изграж-
дането на интериора е залегнало разбирането 
на домакините, че освен адрес за бизнес 
срещи, офисът може да бъде и приятно мяс-
то, на което човек работи, забавлявайки се! 
“Сърцето на офиса” са парти-мениджърите, 
които чувствайки се комфортно в подходяща 

атмосфера изграждат успешни концепции 
за всякъкъв тип партита и нестандартни 
решения за организирането им.

В офисът на “Малчуган-Великан” съжи-
телстват успешно два свята – Великански, в 
който парти мениджърите дават компетентни 
консултации и информация на възрастните 
и Малчугански – в който, децата, се заба-
вляват. При вида на красиво обзаведения и 
дизайнерски изрисуван офис, посетителите 
стигат до заключението, че организаторите 
в парти агенцията не се задоволяват с еле-
ментарни решения и са сигурни, че и партито 
им ще бъде организирано по същия начин 
– оригинално и въздействащо.

Когато в парти-работилница “Малчуган 
Великан” се замисля как ще се случи по-
редното, но неповторимо парти, клиентите 
могат да си поръчат абсолютно всичко, за 
което се досетят, за да оживее идеята им. 
Над 30 вида покани за празника, очакват да 
бъдат разгледани от жадните за парти малчу-

гани и великани, включително 
красивата универсална детска 
покана на “Малчуган-Великан”, 
която децата получават за все-
ки свой гост. В сайта на аген-
цията се предлагат и он-лайн 
покани, които заетите делови 
хора, могат да разпечатат, 
когато нямат време да посетят 
офиса. Идеята е услугата да е 
напълно комплексна и всичко 
да бъде перфектно - от първия 
телефонен разговор до края на 
голямото парти.

Още когато избирали място 
за новия си офис, Съни и Деси 
имали грижата и за делнич-
ните практични удобства за 
своите клиенти. Той се намира 
на централно място, на една от 
най-хубавите софийски улици. 
Всички посетители на фирма-
та спокойно могат да паркират 
в синята зона - офис асистента 
на “Малчуган-Великан” ще се 
погрижи за талоните.

За да придобият визуална 
представа как се води партито 
и какво ще се случи, посети-

телите могат да видят на DVD демо парти и 
да си харесат украса, забавления, игри. Често 
скептични родители, получават покана да 
посетят парти на друго дете, ако домакините 
нямат нищо против.

Важно е да се знае, че фирмата не залага 
основно на външните ефекти. Много сериоз-
но внимание се обръща на разработването на 
изцяло нови тематични партита, по различ-
ни от стандартните пиратски и принцески 
партита, които всички фирми предлагат. В 
офиса има парти-мениджър, който отговаря 
за новите разработки и консултант за фир-
мените партита. Защото, “когато клиентите 
празнуват с агенцията пет поредни пъти, те 
трябва да бъдат изненадани с нещо съвсем 
ново и различно, защото са най-верните ни 
приятели”, казват Съни и Деси.

ПОРЪЧАЙТЕ СВОЕТО РАЗЛИЧНО ПАРТИ:

0898/0878 549 919,
0888/0878 468 968,

www.malchugan-velikan.com
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