
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 емоционално 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. 



Неоново парти

Добре дошли в света на блясъка и неона!

Това специално парти се провежда изцяло на тъмно, а 

светлините идват само от вас!

Бъдете готови за уникална UV визия, конкурс за най-готина 

неон татуировка, изработка на светещи костюми. Дефилето по 

червения килим е във вашите ръце с нашата хореография. 

Моделиращи гласовете ви микрофони ще допълнят всяко 

изпълнение. Подготвили сме ви светещи състезания, неонови 

игри с балони, а защо не и светещи коктейли?

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:

Хората:

Професионален водещ

Ди джей с цялостна озвучителна техника

Реквизит и игри:

Рисуване на лице с UV бои

LED лента

Светещи аксесоари под наем (гривни, 

очила, перуки, шапки, ръкавици),

Модулиращи микрофони

Светещи балони, 

Фонтан за тортата



Караоке денс
парти!

Обичаш музиката?

Обичаш да пееш?

Мечтаеш да си звезда?

Това е твоето парти!

Бъди звездата на собственото си Караоке 

Денс Парти! Грабвай микрофона, сложи 

шапка, очила и аксесоари и се преобрази в 

любимата си поп или рок звезда. 

Нека поръчките към Ди джея да валят, 

изпей дует с най-добрия си приятел или 

дори с цяла група!

Впусни се в караоке парти с много тийн

игри и предизвикателства!



Партито включва:
Хората:

Професионален аниматор,

Ди джей с професионална озвучителна техника

Реквизита и игрите :

Два безжични микрофона

Екран за караоке

Модулиращи микрофони

Забавни тематични състезания

Дискотека 

Украса от цветя от балони

Парти надпис

Свещички

Фонтан за тортата

Времетраене: 120 минути



Тийн Тайни Агенти

Работата е сериозна. Изтекла е информация, че в 

близост до вашето парти са намерени снимки с 

международно значение!

Кой ли е на тях и защо са толкова важни? Някои от 

вашите гости изглеждат подозрително.

Питиетата са също с доста странен цвят.... Има

много улики, които ще откриете. Кодирани

съобщения, лабораторни анализи и скрити тайни

дебнат навсякъде.

Трябва да се подготвите за тайни агенти. 

Единственият начин е да минете през

специализирано обучение и да се учите от най-

добрите. Престъпникът е някъде сред вас. Дали ще

разкриете значението на снимките, за да го хванете?



Партито включва:
Хората:

Двама професионални водещи

Ди джей с цялостно професионално озвучаване

Реквизит и преживяване

Бели престилки за сваляне на отпечатъци и сваляне на 

отпечатъци

Специализирани реквизити за декодиране,

Снимки

Сейф

Лупи 

Маркировъчни ленти за ограждане на Местопрестъплението 

Принт материали 

UV надписи

Лабиринт на сетивата

Сертифкати

Предварителна подготовка: работа с родителя за изненадата и 

на място

Малък подарък-изненада за рожденика
Времетраене: 120 минути



ЛОВ НА СЪКРОВИЩЕ
с добавена реалност

Легендата разказва за сандък, върху който 

се е настанило морско чудовище. 

Изследователите, които са го намерили, 

избягали от страх и изпуснали карта. 

Картата е в нашите ръце. Трябва всички 

заедно да преминем през зоните ѝ, за да 

открием морското чудовище и да отворим 

сандъка. Очакват ни предизвикателства 

безброй, а накрая трябва да преминем и 

през избухващ вулкан, впусни се в 

приключение.

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
✓Професионален аниматор

✓Реквизити за игрите

✓Кръстословица

✓Материали за домашен експеримент – за 

5 екипа деца

✓Таблет за добавена реалност, 

проектирана от водещия

✓Балони за игрите

✓Свещички и фонтан за тортата

✓Ковчеже с бонбони

✓Сертификат за рожденика



Денс парти с
професионален танцьор

Ако обичаш да танцуваш и се чувстваш звезда на 

дансинга…това е твоето парти! С много 

настроение професионален танцьор ще покаже на 

теб и твоите приятели интересни стъпки и 

движения, с които ще блестите на всеки купон.

И естествено едно истинко парти няма как да бъде

без Ди Джей и весели игри, организирани от 

забавен аниматор. Двете танцови банди ще се явят 

на специално денс състезание, до което се достига

с тайна парола.  

Кой първи ще открие паролата и танцовите

комбинации и ще стигне до финалите?



Партито включва:
✓ Професионален аниматор, 

✓ Ди джей с цялостно озвучаване

✓ Тематични аксесоари, 

✓ Професионален танцьор и хореограф, 

✓ Забавен урок по танци от различни стилове танци, 

✓ Забавни тематични състезания,  

✓ Дискотека, 

✓ Свещички, 

✓ Фонтан и за тортата

✓ Украса от цветя от балони и парти надписи, 



Магическият портал

За първи път от 1000 години е отворен 

магическият портал. През него преминават 

митични същества, които имат за цел да 

навредят като направят хората грозни.  Когато 

не се чувстват добре «в кожата си»  се 

притесняват да се покажат един на друг и това 

ги разделя. Трябва да намерим трите 

кристала, които са скрити в тайната планина и 

да затворим портала, за да спрем 

злосторниците, хората да върнат обичайния си 

вид и да  се събират заедно отново. 

Времетраене: 120 минути



Партито
включва:
Хората:

✓Професионален водещ

Реквизит и игри:

✓Таблет за добавена реалност, проектирана                 

от водещия

✓Реквизит и материали за игрите

✓Визуални материали за реалността

✓Свещички и фонтан за тортата

✓Сертификат за рожденика



Олимпийски игри
Кой скача най- високо? 

А кой бяга най- бързо? 

Всички деца, които обичат състезания и 

спортни предизвикателства и техните родители 

ще се забавляват страхотно на това динамично 

парти. 

Очакват ги парад на олимпийците, луди 

надпревари, щафетни игри, изпитания за 

олимпийци и много изненади! А какво печелят 

всички победители от състезанията? Това е 

нашата парти тайна

Времетраене: 120 минути



Партито включва:
ХОРАТА
✓Професионален аниматор

✓Ди джей с цялостно професионално озвучаване: микрофон, 

смесител, пулт и пр. 

МАТЕРИАЛИТЕ
✓Детски медали

✓Детско шампанско

✓Татуировки на ръка

✓Реквизит за спортните игри: боксови ръкавици, баскетболен 

малък кош и др.

✓Базова украса с цветя от балони и парти надпис

✓Свещички и фонтан за тортата

ИГРИТЕ

✓Забавни тематични състезания

✓Спортни смешни състезания за време или сръчност, или 

бързина, или красота. 

✓Футбол на три крака

✓Волейбол с плажни кърпи, хвърляне на копие (с дълъг балон) 

и др. 

✓Официално награждаване на олимпийците



Парти Формула 1
Чакаме Ви на пистата на машините! 

Движете се със 100км в час в нашата посока, 

защото най-страхотното автомобилно рали е 

вече тук!

В парти «Формула 1» децата се превъплъщават 

в пилоти и механици, за да направят 

самостоятелно своите болиди и да обособят 

истинска писта, където да се проведе финалното 

хипер-мега-ултра-гига оспорвано състезание.

Накрая има тържествено награждаване на 

отборите за участие в неповторимото парти на 

макс!

Времетраене: 120 минути



Партито включва:
Хората:

✓Професионален аниматор с костюм на пилот от 

Формула 1 

✓Ди джей с цялостна озвучителна техника

Материалите:

✓Украса с цветя от балони и парти надпис

✓Детски медали за награждаване,

✓Движещи се колички на платформа (под наем) – 2 

броя,

✓Стълбичка за награждаване

✓Детско шампанско 1 бр

Игрите:

✓Рисуване на лице,

✓gift shop и арт ателие за декорация на колите, 

✓игри за печелене на материали, състезания с колите 



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.
Неоново парти 395

Караоке денс парти 365

Тийн Тайни Агенти 665

Лов на съкровище с добавена реалност 315

Денс парти с професионален танцьор 445

Магически портал с добавена реалност 315

Олимпийски игри 420

Формула 1 465



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



Резервация на парти:
• Запитвания и консултация се правят по телефон или по мейл;
• Резервираме дата за събитие след потвърждение по мейл;
• При анулиране на резервацията 48 часа преди деня на партито се удържат 20% от авансовото плащане;
• Авансово плащане: 70%  от сумата преди събитието;
• Доплащане: 30% 1 ден преди партито и изпращане на платежно по мейл;
• Партито може да се измести еднократно, в случай на болно дете, без допълнителни такси 

Протичане на програма на място:
• Екипът е на мястото на партито за подготовка между  60 – 90 минути  преди резервирания начален час;

Политика за удължаване на партито:
• До 15 минути - комплимент за клиента;
• Над 15 минути - удължаване и доплащане на партито. Изчислява се спрямо общата стойност на партито, темата, часа на деня;

Допълнителна информация:
• Цените са, в български;
• В офертата не са включени разходи за транспорт, настаняване и изхранване на екипа. Те се добавят за събития извън град София;

Весело и спокойно парти!

Организационни и финансови условия
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