
Весели партита 

навсякъде!



Парти агенция KinetoFUN предлага на своите клиенти

най-веселите и слънчеви партита в продължение на повече

от десетилетие. 

В нашите услуги, съчетаваме трите най-важни компонента за едно
динамично и емоцинално за всяко дете парти:
Забавление
Въображение
Изживяване

Умеем да мислим извън шаблона и да предоставяме индивидуални решения 
както за нашите фирмени партньори, така и за частните ни клиенти. 

Работим с ентусиазъм и любов към услугите, които предлагаме и за това
говорят многобройните успешни събития зад гърба ни, дарили усмивки на 
толкова много детски лица. 



Пес Патрул парти

Любимите герои са тук, за да направят празника ви уникален! 

Девизът на страхотните кучета е "Нито едно парти не е твърде 

весело"! 

Каква е мисията, която ще получите за вашия празник? Това е 

нашата парти - изненада! Към нея ще имате указания за 

условията - дали в слънце и пек или в студ и лед, дали ще 

пътувате или ще разбивате загадки - разберете сами! 

Поканете Чейс или Скай на гости при вас. Подгответе се за 

щуротии и незабравими приключения! 

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
Екипът:

➢Професионален аниматор с костюм на 

Чейс или Скай; 

➢Ди джей с цялостна професионална 

техника

Материалите:

➢Украса цветя от балони Парти надпис

➢Реквизити за игрите Свещички 

➢Фонтан за тортата

Игрите:

➢Тематични игри 

➢Дискотека



Мики Маус парти 

Очарователният Мики Маус или Мини 

Маус ще дойде на рождения ти ден, за да 

се забавлявате заедно с весели 

приключения. Заедно ще се потопим в 

магията на Дисни и в духа на класическите 

анимации ще има не само забавни игри, 

но и много весели танци. Любимите герои 

на Уолт Дисни те очакват!

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
Екипът:

✓Професионален аниматор в костюм 

маскот на Мики или Мини Маус

✓Диджей с цялостна озвучителна техника

Материалите:

✓Украса от цветя от балони  Парти надпис

✓Свещички 

✓Фонтан за тортата

Игрите:

✓Рисуване на лице

✓Забавни тематични състезания 

✓Детска дискотека



Парти с Маша
илиМечока

Елате да се забавляваме в Чудната

гора, където Маша и Мечокът са ни 

подготвили много изненади! 

Очакват ни уроци по риболов, 

скоростно приготвяне на сладко, щура 

надпревара с животните в гората, игри

на хокей и още забавни приключения! 

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
Екипът:

✓Професионален аниматор с костюм на Маша или Мечока

✓Диджей с цялостна озвучителна техника

Материалите:

✓Украса от цветя от балони

✓Парти надпис

✓Бонбонено съкровище

✓Свещички

✓Фонтан за тортата

Игрите:

✓Рисуване на лице 

✓Забавни тематични състезания

✓Дискотека



ЗАМРЪЗНАЛОТО 
КРАЛСТВО

Готови ли сте за вихрушка от ледени 

приключения в Замръзналото Кралство 

с кралица Елза? Ще обединим сили в 

забавни предизвикателства, но дали ще 

успеем да спасим кралство Арендел от 

вечна зима предстои да разберем.

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
Екипът:

✓ Професионален аниматор с костюм на Елза,

Анна или Олаф

✓Диджей с цялостна озвучителна техника

Материалите:

✓Украса от цветя от балони

✓Парти надпис

✓Свещички

✓Фонтан за тортата

Игрите:

✓Рисуване на лице 

✓Забавни тематични състезания

✓Дискотека



ПАРТИ С КАЛИНКАТА ИЛИ 
ЧЕРНИЯ КОТАРАК
Отпътуваме за Париж, за да се срещнем с 

Калинката и Черния котарак!

Тя мечтае да е дизайнер и е готова да направи 

собствена модна линия. Той е рошав, умен, 

бърз и силен Котарак, който иска да ѝ помогне. 

Готов е да се покачи на Айфеловата кула дори. 

Ще се насладим на приключения, дръзки 

състезания, вашите дизайнерски дрехи, 

модно дефиле и актуални танци. 

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
Екипът:

✓ Професионален аниматор с костюм Калинката или 

Черния котарак

✓Диджей с цялостна озвучителна техника

Материалите:

✓Украса от цветя от балони

✓Парти надпис

✓Свещички

✓Фонтан за тортата

Игрите:

✓Рисуване на лице 

✓Забавни тематични игри

✓Дискотека



БЕБЕШКО ПАРТИ

Специално парти за празника на най-малките, 

където те ще се забавляват и занимават сред 

феерия от цветове, балони и играчки, а за по-

големите приятелчета има игри. Празненството е 

подходящо за първи, втори или трети рожден 

ден, кръщене и други весели поводи за най-

малките празнуващи

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
Екипът:

oДвама аниматори

oДиджей с цялостна озвучителна техника

Материалите:

oИзбор на костюми по желание 

oУкраса от цветя от балони

oПарти надписи

oСвещички

oФонтан за тортата

Игрите:

oДетски кът (мек пъзел за под, играчки)

oРисуване на лице

oЗабавни тематични състезания



Мирела Рали

Рали отговаря за 
реквизита, костюмите и 

всички други магии, които
допринасят за партито!

Вили

Тя е нашето парти животно –

може да изглежда млада, но е 

много способна. Вили успява да 

организира перфектно всяко 

парти!

Част от екипа на KinetoFUN!

Мирела винаги ще вдигне 
телефона с усмивка, готова да 

ви предложи най-готините 
детски партита!



Бюджет

Базов пакет Цена в лв.
Пес Патрул Парти 365

Мики Маус парти 315

Парти с Маша или Мечока 325

Замръзналото Кралство 335

Парти с Калинката или Черния Котарак 325

Бебешко парти 485



Услуги Цена в лв.
Диджей с професионално озвучаване 265

Екран и мултимедия 195

Фото заснемане 160/час

Допълнителен аниматор 160

Надуваем замък с допълнителен аниматор 345

Допълнителни предложения
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