Animation for children
						
and
adults
The art of miracles

АНИМАЦИЯТА
ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
ИЗКУСТВОТО НА ЧУДЕСАТА

BG

ПОВЕЧЕ ОТ 8 ГОДИНИ
ПЪРВАТА ПАРТИ АГЕНЦИЯ
У НАС “МАЛЧУГАН ВЕЛИКАН” УСПЯВА ДА ПРАВИ
ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ПРАЗНИК
НЕПОВТОРИМ
Анимация за деца и възрастни е бизнесът, на който Съни
Таскова и Деси Найденова
поставиха началото у нас,
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създавайки първата българска парти агенция “Малчуган
Великан”. Днес, след повече от
8 години, те пак са първи - с
новаторските идеи, размах
на въображението и перфекционизма и в най-дребните
детайли на безбройните, неповторими празненства, с които
карат малките да се чувстват великани, а порасналите – отново

FOR ALREADY 8 YEARS NOW,
THE FIRST PARTY AGENCY
IN BULGARIA “MALCHUGAN
VELIKAN” HAS BEEN TURNING EVERY PARTY INTO A
BIG SUCCESS

up the first Bulgarian party agency called “Malchugan Velikan”
(literal meaning “Kid giant”).
Today, eight years later, they are
still number one – with their innovative ideas, imaginative power
and perfectionist approach even
Animation for children and adults down to the smallest detail in the
is a new type of business initiative numerous and unique parties
discovered by Suni Taskova and
they’ve organized, making kids
Dessy Naidenova when they set
feel like giants and adults – once
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малчугани или поне за няколко
часа бегълци от натовареното
всекидневие. Това изкуство на
чудесата Съни и Деси успяват
да сътворят всеки път, когато
поемат ролята на организатори
на поредното парти.
Едно детско тържество или
изискано парти за възрастни
може да бъде организирано по
различни поводи, казват момичетата, но в него задължително
трябва да присъства магията,
която кара всеки да се чувства
специален. Разбира се, зад това
се крие перфектна организация,
информация за модните парти
тенденции по света и непресекващо настроение отново и отново да предизвикват усмивки, да
доставят радост и незабравими
спомени.
Днес, когато българите се
научиха да празнуват и да имат
желание всеки хубав повод да
бъде посрещнат в неповторима
обстановка, първите дами в
този бизнес продължават да
защитават престижа на чистата
анимация – професия от друго
измерение, нямаща нищо
общо с роящите се напоследък
повърхностни имитации.
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вото никой друг не е имал. За да
се случи това 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.
Така те ще направят най-красивата украса, ще построят
най- ефектната сцена и ще ви
изненадат с програма от артисти, по които тайно сте въздишали. Защото предварително са
проучили всичко за домакините
и гостите на партито - дейност,
възраст, манталитет, пол,
интереси. Всеки индивидуален
случай подсказва различна идея.
Постоянните клиенти са спокойни, че новото парти ще бъде
съвсем различно от предишното. И всеки път сценаристите
на “Малчуган-Великан” успяват
да стоят далеч от досадния
шаблон. Дори уводните думи
и стандартните приветствия
добиват друг вид, когато са
част от оригинален сценарий.
Програмата за сцена, различните аниматорски игри съчетават
провокацията с добрия вкус.

again kids or at least runaways
from hectic daily agendas for a
few hours. Suni and Dessy manage to bring in this art of miracles
every time they start organizing
a party.

seem easy and just like having
fun, Suni and Dessy say. An
animator should have the gift to
combine several skills – being
an actor, psychologist, dancer,
singer, window-dresser, artist
and organizer! And yet there are
A children’s party or an elegant
things that can’t be learned, like
party for adults can be organfor example being truly happy
ized on various occasions, the
and satisfied with what you do,
two girls say, but it is a must
or being a person who really likes
to create the magic that makes
kids and bringing out the child
everyone feel special. Natuin every adult while at the same
rally, behind every party there is time respecting each one’s private
perfect organization, information space. Only such type of a person
about party trends of the day
can again and again answer to
and around the world, as well as clients’ wishes, namely to have a
unceasing good spirits to bring in party that no one else has had. To
again and again smiles, happiness make this come true, “Malchuand unforgettable memories.
gan Velikan” managers mobilize
a whole army of artists and creaToday, when Bulgarians already tors. They don’t claim they do
know how to party and wish to
everything by themselves. They
celebrate every special occasion just know who to turn to in order
in a special atmosphere, the first to make a dream come true and
ladies in this business continue
melt a heart with happiness.
to uphold the prestige of pure
animation – a profession from
They will thus make the most
another dimension that has
beautiful decoration, set up
nothing in common with its
the most eye-catching stage
shallow imitations that have been and surprise you with a special
on the rise for some time now.
program performed by artists
Not everybody can be an
you have only dreamed about.
animator, although it might
And all of this – just because

Не всеки може да бъде аниматор, макар отстрани да изглежда
лесно, сякаш всичко е просто
забавление, казват Съни и Деси.
Аниматорът трябва умело да
съчетава различни умения – да
бъде актьор, психолог, танцьор,
певец, аранжор, художник, организатор! 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 отново и отново
да отговориш на желанието на
клиентите - да имат парти, как-
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Сценарият трябва да оживее, но
целта на истинските аниматори
е посрещайки хората с различни
организирани забавления, да
ги насочват после свободно да
продължат да се веселят и извън
предложената програма.
Много важно е на партито
непрекъснато да се случва нещо
ново, което гостите не очакват.
Те не бива да знаят предварително програмата, защото
така се губи най-приятната
тръпка на изненадата, споделят
собственичките на агенцията.
Това, че ръководят “най-старата” парти агенция на пазара у
нас е колкото добре, толкова и
опасно, споделят Съни и Деси.
Трудно е всеки път да си оригинален, вълнуващ и атрактивен.
Затова поддържат тесни връзки

с чужбина, проучват новите
идеи и приемат в практиката
си тези, които са подходящи
за различните видове партита,
които организират - бебешко,
малчуганско, тийнейджърско,
фирмено. По всякакъв повод и
на всяко място, което е удобно
за вас в София или извън нея.
Ако гостите ви не разбират българските шеги, партито може
да се води и на английски или
друг език.
“Нека за няколко часа да оставим на заден план делничното и
да си починем с интересно парти, за да се заредим с настроение
и ентусиазъм, които ни помагат
да се чувстваме щастливи” –
това е посланието ни, завършват Съни и Дeси.

ПАРТИ АГЕНЦИЯ
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they have studied in advance all
about the hosts and guests at the
party – their occupation, age,
mindset, gender and interests.
Every individual case suggests a
different idea. Regular clients can
be sure that each new party shall
be completely different from the
one before. Every time screenplay
writers from “Malchugan Velikan”
manage to stay away from boring
clichés. Even welcoming speeches
and standard greetings take a
different shape when they are
part of an original scenario. Stage
program and different animator
games combine provocation and
good taste. Each scenario should
come to life but the aim of true
animators is to welcome people
with different organized entertainments and then encourage them to
go on enjoying themselves outside
the “official” program.

since they’ll lose the thrill of the
surprise, party agency owners
share. The fact that they manage
the oldest party agency on the
Bulgarian market has its good and
bad sides, Suni and Dessy say. It
is hard being original, exciting
and attractive every time. Hence
they maintain close international
ties, do research on new ideas
and introduce those suitable for
the different types of parties they
organize – for babies, kids, teens,
company parties, etc. – on every
occasion and any place convenient for you, in or outside Sofia.
If your guests do not understand
jokes in Bulgarian, the party can
be arranged in English or other
language.

“Let’s put daily stuff aside for a
few hours and enjoy ourselves at
an interesting party, let’s recharge
the batteries with a good mood
It is vital that unexpected things
and enthusiasm that help us feel
keep happening to continuously
happy”, these is Suni and Dessy’s
keep guests surprised. They should final message.
not know the program in advance

ПЕРФЕКТНО ОРГАНИЗИРАНОТО ПАРТИ ЗАПОЧВА С БЕЗПЛАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРАЗНУВАЩИТЕ ОТ ПАРТИ МЕНИДЖЪР
НА ФИРМАТА. СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛЕН РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНА И УТОЧНЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ВИ ЖЕЛАНИЯ, СЕ ПРАВИ СРЕЩА,
НА КОЯТО МОЖЕТЕ ДА РАЗКАЖЕТЕ КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ВАШИЯ ПРАЗНИК, ИЛИ ДА ПОИСКАТЕ ОРИГИНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПАРТИ.
СЪНИ И ДЕСИ С УДОВОЛСТВИЕ ПОСРЕЩАТ ГОСТИ В РЪЧНО ИЗРИСУВАНИЯ СИ, АРТИСТИЧНО ПОДРЕДЕН И ВИНАГИ ОТВОРЕН ОФИС НА
УЛ. “ОБОРИЩЕ” 18. РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ВАШЕТО РАЗЛИЧНО ПАРТИ ЩЕ ВИ ДОНЕСЕ ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА!
WWW.MALCHUGAN-VELIKAN.COM; 0898/0878 549 919 СЪНИ ТАСКОВА; 0888/0878 468 968 ДЕСИ НАЙДЕНОВА
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THE PERFECTLY WELL-ORGANIZED PARTY STARTS WITH A FREE OF CHARGE PROFESSIONAL CONSULTATION FOR THE CLIENT BY A COMPANY PARTYMANAGER. AFTER A PRELIMINARY CONVERSATION ON THE PHONE TO CLARIFY INITIAL IDEAS AND WISHES, A MEETING IS ARRANGED WHERE YOU CAN
DISCUSS HOW YOU ENVISAGE YOUR PARTY AND REQUEST SOME ORIGINAL IDEAS FOR IT. SUNI AND DESSY ARE HAPPY TO WELCOME GUESTS IN THEIR
OFFICE AT 18 OBORISHTE STREET, WHICH THEY HAVE THEMSELVES ARTISTICALLY PAINTED AND DECORATED, AND WHICH IS ALWAYS OPEN. MAKING YOUR
PARTY TRULY DIFFERENT SHALL BE A NICE SURPRISE!
WWW.MALCHUGAN-VELIKAN.COM; 0898/0878 549 919 SUNI TASKOVA; 0888/0878 468 968 DESSY NAIDENOVA
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