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забавления

Новият офис на първата у нас парти-
агенция “Малчуган-Великан”, предлагаща 
комплексна анимация за деца и възраст-
ни, разчупва стандартните представи 
за делово помещение. Ако приемем за 
доказана истина твърдението, че офисът 
е лицето на всеки бизнес, то на улица 
“Оборище” 18 пред нас се разкрива душа-
та на собствениците и дейността, която 
осма година е смисълът на професио-
налните им амбиции. Не случайно двете 
основателки на агенцията - Съни Таскова 
и Деси Найденова, казват с усмивка, че 
това е тяхната парти-работилница. Всяко 
парти на “Малчуган-Великан” се “изработ-
ва” внимателно до последния детайл, за 
да бъде интересно, вълнуващо и отгова-
рящо на представите на поръчителите. В 
изграждането на интериора е залегнало 
разбирането на домакините, че освен 
адрес за бизнес срещи, офисът може да 
бъде и приятно място, на което човек 
работи, забавлявайки се! Това е логич-

но, като се има предвид, че причината 
за деловите срещи там е желанието на 
гостите да си поръчат празник, настро-
ение, усмивки и незабравими спомени 
– за своите деца, за себе си, семейството, 
приятелите, колегите. “Сърцето на офиса” 
са парти-мениджърите, които чувствайки 
се комфортно в подходяща парти-атмос-
фера изграждат успешни концепции за 
всякакъв тип партита и нестандартни 
решения за организирането им.

В офиса на “Малчуган-Великан” съжи-
телстват успешно два свята – Великан-
ски, в който парти-мениджърите дават 
компетентни консултации и информация 
на възрастните, и Малчугански – в който 
децата се забавляват. Докато всички 
се чувстват в хармония със себе си, в 
парти-агенцията работят целенасочено, 
за да превърнат партито във вълшебство. 
Всеки малчуган, който придружава роди-
телите си в планирането на предстоящото 

щастливо събитие ще намери с какво да 
си поиграе. В стремежа си за приятни из-
ненади Съни и Деси наскоро бяха в Хонг 
Конг на специализиран панаир за детски 
играчки, парти стоки и аксесоари, за да 
зарадват с още новости клиентите си. 
„Находките” им сега пеят и танцуват пред 
малките посетители на офиса, които вече 
са пояздили големия кожен котарак, раз-
гледали са десетките картинки по стените 
и многобройните играчки из стаите.

Забавленията с “Малчуган-Великан” започ-
ват с прекрачването на прага на парти-ра-
ботилницата. И това не само не пречи на 
деловата работа, а напротив – съчетава се 
прекрасно! “Когато общуваме с клиен-
ти, които за първи път се доверяват на 
нашите услуги, се случва в предварител-
ните разговори понякога да подхождат 
предубедено във връзка със свой минал 
опит. С удоволствие ги 
каним в нашия 

офис, защото сме забелязали, че след по-
сещението се отнасят с много по-голямо 
доверие” - казва Деси Найденова.

Според тях, когато хората видят как из-
глежда офиса, са сигурни, че и партито им 
ще бъде организирано по същия начин 
– оригинално и въздействащо. При вида 
на красиво обзаведения и дизайнерски 
изрисуван офис, посетителите стигат до 
заключението, че организаторите в парти 
агенцията не се задоволяват с елемен-
тарни решения. Младата художничка 
на фирмата, Яна Георгиева, украсява 
ефектно стените, за да може обстановката 
да отговаря на дейността на фирмата и 
гостите с удоволствие да обсъждат маги-
ите на празника и сбъдването на мечти. 
В атмосферата сред ръчно изрисуваните 
стени става напълно ясно, че “за мени-
джърите от “Малчуган-Великан” парти-
детайлите са особено важни, ефектната 

организация и професионалният подход 
си личат именно по тях, начинът, по който 
са използвани и посланието, което носят” 
– казва Съни Таскова.

Когато в парти-работилница “Малчуган-
Великан” се замисля как ще се случи 
поредното, но неповторимо, парти, 
клиентите могат да си поръчат абсолютно 
всичко, за което се досетят, за да оживее 
идеята им - детско шампанско, конфети, 
свещички, многобройни оригинални 
парти аксесоари. Над 30 вида покани за 
празника очакват да бъдат разгледани от 
жадните за парти малчугани и великани, 
включително красивата универсална дет-
ска покана на “Малчуган-Великан”, която 
децата получават за всеки свой гост. В сай-
та на агенцията се предлагат и он-лайн по-
кани, 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 
делничните практични удобства за своите 
клиенти. Той се намира на централно 
място, на една от най-хубавите софийски 

улици. Всички 
посетители на фирмата спокойно могат да 
паркират в синята зона - офис асистента 
на “Малчуган-Великан” ще се погрижи за 
талоните.

Ако сте с дете, психоложката на фирмата, 
която е с педагогически стаж, го поема, 
докато възрастните разговарят. Ако дре-
босъкът не трябва да чуе нещо, защото 
то ще бъде изненада за него на партито 
му – разговорите се водят „тайничко” в 
отделна стая.

За да придобият визуална представа 
как се води партито и какво ще се случи, 
посетителите могат да видят на DVD демо 
парти и да си харесат украса, забавления, 
игри. Често скептични родители получа-
ват покана да посетят парти на друго дете, 
ако домакините нямат нищо против.

Важно е да се знае, че фирмата не залага 
само на външните ефекти. Много сериоз-
но внимание се обръща на разработва-
нето на изцяло нови тематични партита, 
по-различни от стандартните „пиратски” и 
„принцески” партита, които всички фирми 
предлагат. С най-голяма популярност в 
момента се ползват две от тях – “Царство-
то на мрака и слънцето” и “Експедиция”. 
Те се водят от актриса и освен че играят 
с удоволствие, чрез тях децата научават 
и много нови неща. В офиса има парти-
мениджър, който отговаря за новите 
разработки. Защото, когато клиентите 
празнуват с агенцията пет поредни пъти, 
трябва да се предложи нещо съвсем 
различно, за да изненадаме най-верните 
си приятели, казват Съни и Деси. Една от 
най-новите реализирани идеи е детското 
караоке, в което с радост се включват 
дори тинейджърите, партито може да 
бъде и по тема–поръчка.

Резултатите от свършената с толкова 
желание работа могат да се видят на 
специалната стена на усмивките в офиса. 
На таблото със снимки сияят щастливите 
лица както на служителите от фирмените 
празници на агенцията, така и на клиенти-
те, за които “Малчуган-Великан” са органи-
зирали различни кампании и партита.

Парти-
работилница
“Малчуган-Великан”

Офисът на агенцията, 
предлагаща партита за 
малки и големи, показва 
не само лицето, но и 
душата на бизнеса


