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Jesteśmy doświadczoną firmą edukacyjno-animacyjną, a to
oznacza, że proponujemy szeroki wachlarz usług nie tylko
animacyjnych, ale i edukacyjnych. Oferty personalizujemy i
dostosowujemy do potrzeb i wymagań klientów. Masz jakiś
pomysł? Chętnie go zrealizujemy. 

Poza doświadczeniem i uśmiechem mamy do dyspozycji
różnorodne, innowacyjne narzędzia animacyjne. Nasi Animatorzy
są szkoleni i odpowiednio przygotowywani do pracy, utrzymują
standardy akademickie, cały czas są z grupą i dla grupy,
reagując na ich potrzeby. Korzystamy z profesjonalnego sprzętu
animacyjnego oraz posiadamy odpowiednie ubezpieczenie.

Witaj w Centrum
Edukacji i Animacji

EduAnima 

Chcesz się przekonać?
Sprawdź nas!

KIM JESTEŚMY? 

 

KONTAKT
mail: biuro.eduanima@gmail.com

nr tel.: 888 567 085

zobacz ofertę
do końca



Na animacje zazwyczaj proponujemy minimum dwóch

Animatorów, którzy sprawnie współpracują.  Dzieci się nie

rozpraszają, nie rozbiegają i nie zostają same, a zabawa jest

bezpieczna.

 Jeden animator może zająć się gromadką dzieci nie

większą niż 6 osób. 

Wszystkie wymienione atrakcje wprowadzamy w formie

zabawy, niespodzianki i odkrycia co dodatkowo urozmaica

czas.

Organizujesz przyjęcie
na którym dzieci będzie
bez liku?

Chcesz, żeby i starsi i młodsi goście dobrze się bawili
dając chwilę wytchnienia Rodzicom?

Sprawdź co zawiera podstawowy
pakiet, tylko najpierw usiądź

 

POMOŻEMY! 



Atrakcje podstawowego pakietu:
zabawy Tower of power
malowanie twarzy, malowane tatuaże 
giga bańki mydlane, pokazy i szybciutkie warsztaty 
gry i zabawy z gumizelą
gry i zabawy z chustą Klanzy
gry i zabawy z liną animacyjną, klocki konstrukcyjne, słomki konstrukcyjne
gry XXL: Jenga, Wygibajtus, puzzle, tunel aniamcyjny XXL, kostki XXL
tworzenie postaci z baloników i mini-warsztaty
tańce integracyjno-animacyjne i zabawy z muzyką, konkursy
zabawy z Bum Bum Rurkami i prostymi instrumentami
zajęcia plastyczne - rysunki XXL
kącik dla maluchów - klocki, puzzle, kolorowanki, zabawki itp.
konkurencje sportowe: narty animacyjne, kręgle, zabawy sportowe

To nie wszytsko...

Wciąż się rozwijamy z miesiąca na miesiąc nasza oferta się
powiększa, pojawiają się nowe narzędzia animacyjne, ale przede
wszystkim działa nasza wyobraźnia i mamy coraz więcej pomysłów.
Bez pomysłu nawet najlepiej wyposażony animator nie za wiele
zdziała.

Może się stać tak, że miło Cię zaskoczymy i
przyjedziemy z jakąś nową atrakcją. 

Oby nam tylko czasu nie zabrakło...

Przede wszystkim jednak...
Reagujemy na potrzeby uczestników zabaw. To oni, ich
zaangażowanie, sugestie i reakcje pokazują nam co chcą robić. 
My bacznie ich obserwujemy i odpowiadamy na ich potrzeby. 



Gdyby się tak dało to
oczywiście pominęlibyśmy tę

kwestię, ale się nie da. 

Największe koszty generuje u nas Animator, to on jest najdroższy,
ale dlatego że szanujemy jego pracę i zaangażowanie. Animator
posiada odpowiednie ubezpieczenie i umowę.
Jesteśmy firmą, a jej utrzymanie kosztuje nie mało. Korzystamy z
profesjonalnego sprzętu, wciąż inwestujemy w niego i siebie
dlatego nasze animacje wyceniamy tak jak niżej.

czyli Ile to u nas
kosztuje?

kwestia mniej przyjemna

I ANIMATOR II ANIMATORÓW

2H

3H

4H

250 zł

400 zł

300 zł

600 zł

500 zł

400 zł

pomagasz z nami!
Z każdej wykupionej u nas usługi animacyjnej część dochodu
przekazujemy fundacji MISEVI (www.misevi.pl) Równowartość
przekazanej kwoty to miesiąc edukacji dla jednego dziecka z
Madagaskaru.

III ANIMATORÓW

600 zł

700 zł

800 zł

do 6 uczestników 6-25 uczestników powyżej 25 uczestników



prezenty dla każdego z Dzieci – 8 zł/  dziecko    
zamykanie w bańce - 150 zł
kącik malucha z dodatkowym Animatorem-opiekunem 2h -
150 zł, 3h -200 zł, 4h - 250zł
brokatowe tatuaże - 8 zł/ dziecko
wplatanie kolorowych warkoczyków - 8 zł / dziecko
Super atrakcja: gra terenowa, kula sferyczna, skaczące
szczudła, łucznictwo*

Dodatkowe
usługi

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest
zaproszeniem do negocjacji, nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego
oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
Jeśli czegoś nie znaleźli Państwo w ofercie…. to prosimy
o informację... zobaczymy co da się zrobić.

A teraz pooglądaj zdjęcia z
naszych animacji...

Jeszcze tylko
przeczytaj to... 

I to... 









Przekonaliśmy Cię?
 

Jeśli nie, to miło nam będzie jeśli powiesz dlaczego. 
może dzięki temu dokonamy zmian na lepsze!

 

jeśli tak...
 to do zobaczenia na Twoim przyjęciu! 

 
Niezależnie od Twojej decyzji 

Powodzenia w przygotowaniach! 


