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O Nas
W odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie 
ofertowe, chcielibyśmy przedstawić nasz zespół. 
Event Akademia Malucha to prężnie rozwijająca 
się młoda firma, którą charakteryzują takie słowa, 
jak profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność! 
Zajmujemy się profesjonalną organizacją imprez 
plenerowych, eventów, imprez firmowych, szkolnych 
i prywatnych. Jesteśmy w stanie kompleksowo 
zorganizować każdą imprezę, zapewniając Państwu 
profesjonalną obsługę, pomoc w doborze każdego szczegółu. 
Dotychczas udało nam się zorganizować eventy dla takich 
firm, jak między innymi: Jadar, Caritas, Volvo, Stowarzyszenie 
Piotrówka, Basket Cup Radom, a także wielu innych mniejszych 
przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli, klientów indywidualnych.
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Animacje
• Malowanie buziaków
• Skręcanie balonów
• Warkoczyki syntetyczne
• Zabawy plastyczne
• Biżuteria dla dzieci - warsztaty
• Warsztaty z ozdabiania toreb i smyczy do kluczy

Dmuchańce
W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór dmuchańców, 
współpracujemy także z firmami w całej Polsce. Nasze sprzęty 
posiadają certyfikaty  i gwarantujemy ich wysoką jakość. 
Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty i sprawienia 
radości najmniejszym, ale jakże ważnym gościom, jakimi są 
dzieci! 
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Maskotki
Minionek, Elsa, a może Myszka Miki - jaki jest 
ulubiony bohater z bajki twojego malucha? U nas 
masz możliwość zaproszenia dziecięcego ulubieńca na 
urodziny, chrzciny czy imprezę plenerową. Posiadamy 
bogatą ofertę maskotek giga i strojów z bajek 
najpopularniejszych obecnie na rynku. Chcesz wiedzieć 
więcej zadzwoń lub napisz.

Akademia Malucha    |   ul. Miła 4/8, Radom    |   tel.: +48 512 915 605    |   email: biuro@akademiamalucha.radom.pl    |   www.akademiamalucha.radom.pl

Eventy
      Animacje
Eventy
      Animacje Event

Event



Szczudlarze
Akademia Malucha w swojej ofercie posiada 
niezwykłą obsługę na wysokim poziomie! Mamy 
tu na myśli kolorowych i wesołych szczudlarzy, 
którzy urozmaicą każdą imprezę okolicznościową, od 
ślubu po integracje firmową. W ofercie szczudlarze w 
zróżnicowanych przebraniach, od dostojnych aniołów po 
kolorowe cyrkowe stroje. Na państwa życzenie jesteśmy 
w stanie przygotować indywidualny strój. Postaramy się 
sprostać najbardziej wymagającym klientom. Każdą ofertę 
przygotowujemy indywidualnie. 
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Owocowy zawrót głowy
Chcesz przekonać dzieci do warzyw i owoców? 
Mamy dla Ciebie coś specjalnego: w pełni 
profesjonalny i bezpieczny owocowy raj, ze świeżo 
wyciskanymi sokami, sorbetami i koktajlami pełnymi 
witamin. Jeżeli planujesz zorganizować przyjęcie, na 
którym nie będzie królował tylko cukier, to ta oferta jest 
dla ciebie!

Wata i Pop Corn
Nie od dziś wiadomo, że dzieci, to łakomczuchy, a zapach 
świeżego pop cornu zwróci uwagę także dorosłych. W naszej 
ofercie posiadamy niezwykle smakowite stanowisko z watą 
cukrową i pop cornem. Jesteśmy pewni, że taka atrakcja 
rozweseli każde dziecko na imprezie i to zarówno urodzinowej 
jak i festynie rodzinnym.
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Konie
Akademia Malucha w swojej ofercie posiada 
niezwykłą obsługę na wysokim poziomie! Mamy 
tu na myśli kolorowych i wesołych szczudlarzy, 
którzy urozmaicą każdą imprezę okolicznościową, od 
ślubu po integracje firmową. W ofercie szczudlarze w 
zróżnicowanych przebraniach, od dostojnych aniołów po 
kolorowe cyrkowe stroje. Na państwa życzenie jesteśmy 
w stanie przygotować indywidualny strój. Postaramy się 
sprostać najbardziej wymagającym klientom. Każdą ofertę 
przygotowujemy indywidualnie. 
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Warsztaty cyrkowe
Żonglowanie, zabawy z chusteczkami, sztuczki 
i inspiracje cyrkowe; tylko z Akademią Malucha 
możliwość zorganizowania niezwykłych warsztatów 
cyrkowych dla dzieci i dorosłych w każdym wieku. 
Masz ochotę zorganizować niezwykłe urodziny w stylu 
cyrkowym, a może tradycyjne imprezy firmowe już nie są 
tak atrakcyjne? Nasza oferta jest dla Ciebie.

Pokazy baniek mydlanych
Pragnieszm aby twoje dzieci były zachwycone zabawą 
na imprezie plenerowej, a może organizujesz pierwsze 
urodziny i szukasz czegoś niezwykłego, ale i bezpiecznego 
dla maluchów. Profesjonalne pokazy baniek mydlanych 
organizowane przez Akademię Malucha, na pewno przypadną 
do gustu zarówno maluchom jak i starszym dzieciakom. 
Gwarantujemy świetną zabawę pod okiem profesjonalistów. 
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Iluzjonista i Magik
Czary mary z nami, to prawdziwe wyzwanie i świetna 
zabawa. Dzięki niezwykłym umiejętnością naszych 
iluzjonistów, jesteśmy w stanie zaskoczyć najbardziej 
spostrzegawczego widza czy gościa imprezy. 
Nowoczesne formy close-up sprawiają, że ta forma 
rozrywki robi się coraz bardziej popularna i jest możliwa 
do zarezerwowania na twój wyjątkowy dzień już dziś. 

Konkurencje dla Dorosłych
Szukasz firmy, która, oprócz maluchów, obejmie swoją opieką 
i zorganizuje wesołą zabawę także dla dorosłych? Akademia 
Malucha, to strzał w dziesiątkę. Zorganizujemy mecze na giga 
piłkarzykach, wyścigi ruro-skoczków, w pełni profesjonalne 
przeciąganie liny czy wesoły pięciobój. Już dziś warto pomyśleć 
o zagospodarowaniu czasu zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym klientom. 

Akademia Malucha    |   ul. Miła 4/8, Radom    |   tel.: +48 512 915 605    |   email: biuro@akademiamalucha.radom.pl    |   www.akademiamalucha.radom.pl

Eventy
      Animacje
Eventy
      Animacje Event

Event



Pokazy ognia
Ciepło, ciepło, coraz cieplej! Jeżeli szukasz niezwykle 
oryginalnej niespodzianki na prezent, wesele, imprezę 
firmową czy jubileusz, mamy coś, co na pewno 
Cię zainteresuje. W pełni bezpieczne pokazy ognia 
z pluciem ogniem, tańcem w ogniu i żonglowaniem 
kulami ognia. To niezwykłe widowisko, prezentowane 
przez profesjonalną grupę współpracującą z Akademią 
Malucha, jest możliwe do organizacji już dziś! 

Festiwal proszków Holi
Kolorowa przygoda dla dorosłych i dzieciaków! Zorganizujemy 
świetną zabawę z wykorzystaniem tęczowych proszków holi. 
Zapewniamy, że każdy będzie się bawił wyśmienicie, a przy okazji 
będzie dużo frajdy i śmiechu!
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Warsztaty Świąteczne
Zapraszamy szkoły, przedszkola, a także klientów 
indywidualnych i firmy. Stworzymy dla Państwa 
świąteczną atmosferę ozdabiania pierniczków, czy 
pisanek. Zapewniamy, że indywidualne podejście sprawi, 
że ten niezwykły czas, stanie się jeszcze bardziej magiczny!

Choinki firmowe
Event Akademia Malucha zorganizuje w twojej firmie, 
placówce oświatowej lub całkiem prywatnie w domowym 
zaciszu, zabawę choinkową, na której specjalnym gościem 
będzie Święty Mikołaj, razem ze swoimi elfami. Scenariusz każdej 
zabawy choinkowej przygotowujemy indywidualnie; jesteśmy 
w stanie sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. 
Posiadamy profesjonalny sprzęt i  wykwalifikowanych animatorów. 
Istnieje możliwość zamówienia również paczek ze słodyczami 
i upominkami dla dzieci, po uprzednim ustaleniu szczegółów. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną poczuć magię 
świąt razem z nami!
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Nasi Zadowoleni Klienci:

oraz wiele innych.
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