
CATALOG PANDA SHOW



PANDA JOY
 Panda Show este o companie de animație pentru

copii și maturi din Cluj-Napoca. Cu noi distracția
este garantată la orice eveniment, fie acesta o zi
de naștere, o nuntă sau chiar un festival. Avem

experiență și dorință pentru a face fiecare
moment special.

Panda Joy Mascotă gonflabilă de 3 metri
înălțime. Este perfectă pentru o petrecere în aer
liber, festival sau chiar la întâmpinarea invitaților

la evenimente.
 



Harry Potter și
Hermione

Două personaje care vor aduce magia
Hogwarts-ului la petrecerea de copii. Se
combină minunat cu show-ul de chimie,

fiind prezentat ca o lecție de poțiuni.



Prințul și Albă ca
Zăpada

 O poveste adevărată îi așteaptă pe copii
alături de aceste personaje. Se combină

perfect cu bubble show.



Pirații din Caraibe 
 Pirații din Caraibe Aduc distracția la orice zi

de naștere sau petrecere de copii. Se
combină cu Treasure Hunt. Fiind mereu în
căutarea comorilor pe mări și oceane sunt
experți în ascunderea și căutarea acestora.



Mimii 
Personajele care amuză fără a spune cuvinte

și care uimesc prin pantomimă și
expresivitate, fac evenimentele speciale și

exclusive. Sunt perfecți pentru întâmpinarea
oaspeților la nunți și botezuri, dar și la

festivaluri sau spectacole.



SHOW-URI
 



Bubble show 
Este un show cu baloane imense de săpun,
foarte spectaculos mai ales pentru copii. Și
să nu uităm că fiecare va avea șansa să vadă

cum este să te afli într-un balon de săpun. Se
poate organiza atât afară cât și în interior.



Show chimic
 Un show cu experimente uluitoare, potrivit

pentru copiii curioși de orice vârstă.
Explozii, schimbarea culorilor soluțiilor,
dispariția apei, experimente cu gheață

carbonică și multe altele. Acest show poate fi
prezentat ca o lecție de magie sau de chimie,

în funcție de specificul personajelor.



 
Un quest care poate fi

personalizat în funcție de
mărimea terenului sau a

localului unde se desfășoară.
Pentru a-l trece și a găsi

comoara participanții vor avea
nevoie de logică, gândire

abstractă, dar și de puțin noroc.
Acest show poate fi organizat în

orice loc și la orice vârstă. Se
potrivește minunat cu pirații.



MASTER CLASS-URI
 



Slime Master Class
Este foarte popular,  în trend printre copii!

Participanții vor deveni adevărați slimeri! Vor face
slime-uri cool, mari, vâscoase, strălucitoare și

aromate!



Bath bombs Master Class 
Bath bombs Master Class Participanții vor

învăța să facă bombe de baie, pe care desigur
le vor lua acasă pentru a le folosi. Un master

class simplu și drăguț din care reiese un
produs minunat și relaxant.



3D paper Master Class
Include crearea diferitor figurine 3D din
hârtie, pentru care este nevoie doar de

foarfece și clei. Figurinele pot fi animale,
jucării, elemente de arhitectură și multe

altele. Acest master class este potrivit
pentru copiii de la 10 ani.



Desen pe veselă din
ceramică

Fiecare copil va putea să facă un desen
personalizat pe cană sau farfurie. Este un

master class care dezvoltă abilitățile motorice și
imaginația copiilor, iar aceștia vor fi deosebit de
bucuroși să își servească sucul sau mâncarea din

vesela proaspăt pictată.



Desen pe tricou
 

Copiii vor picta tricoul lor cum doresc, animatorii
îi vor ajuta cu desene personalizate și îndrumări.
Este o activitate perfectă pentru petrecerile de

copii, după care aceștia pot să își ia acasă tricoul,
pe care să îl poarte în cinstea prietenului omagiat.



Pinata
 

Plină cu dulciuri, jucării sau
orice dorește clientul,

pinata este așteptată de
toată lumea, pentru a fi

spartă la sfârșitul sărbătorii.
Aceasta poate fi efectuată
în diferite forme și culori.


