
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 



 
Αυτές οι απόκριες, θα είναι γεμάτες με αποκριάτικα παιχνίδια,  

κομφετί, σερπαντίνες, χαμόγελα, διασκέδαση και ξέφρενους Latin ρυθμούς!!! 
  

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1 ανιματέρ με στολή επιλογής σας,  

έρχεται να σας ξεσηκώσει με ένα υπερπλήρες πρόγραμμα απασχόλησης  
το οποίο περιλαμβάνει: 

Ομαδικά Αποκριάτικα παιχνίδια, 
διαγωνισμούς, 

μουσικοχορευτικά με παιδικές αλλά και Latin επιτυχίες, 
παντομιμικό παιχνίδι, 

διαγωνισμός τραγουδιού, 
διαγωνισμός αμφίεσης, 

κυνήγι φανερού θησαυρού, 
[Face painting, μπαλονοκατασκευές,] (προαιρετικά) 

πάρα πολύ χορό με γονείς και παιδιά. 
Φυσικά δεν θα λείψει από το πάρτυ σας, 

ο σοκολατοπόλεμος για finale  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
Πλήρης επαγγελματική ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της αίθουσας  

(κονσόλα + ηχεία + μικρόφωνο) 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
1 αγαπημένος ήρωας Cartoon,  

υποδέχεται μικρούς και μεγάλους  
μοιράζοντας σερπαντίνες σε όλα τα παιδιά 

[Αμέσως μετά την προσέλευση το Cartoon θα γίνει μπαλονάς  
και θα μοιράσει μπαλόνια σε όλα τα παιδιά] 

 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
1 αγαπημένος ήρωας των μεταμορφώσεων θα κάνει Face Painting σε όλα τα παιδιά 

 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2 ανιματέρ με στολή επιλογής σας, έρχονται να σας ξεσηκώσουν 

με ένα πλήρες πρόγραμμα απασχόλησης 

με Ομαδικά Αποκριάτικα παιχνίδια, διαγωνισμούς, 
μουσικοχορευτικά με παιδικές αλλά και Latin επιτυχίες, 

παντομιμικό παιχνίδι, διαγωνισμός τραγουδιού, 
διαγωνισμός αμφίεσης, κυνήγι φανερού θησαυρού, 

αλλά και πάρα πολύ χορό με γονείς και παιδιά μαζί με το παραδοσιακό γαϊτανάκι. 
Φυσικά δεν θα λείψει από το πάρτυ σας, 

ο σοκολατοπόλεμος για finale!!! 
 
 

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες 

Σύνολο συντελεστών: 4 

Συνολική αξία: 390€ + φπα 



 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
Πλήρης επαγγελματική ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της αίθουσας  

(κονσόλα + ηχεία + μικρόφωνο) 
DJ με πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα καθ όλη την διάρκεια 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
1 αγαπημένος ήρωας Cartoon,  

υποδέχεται μικρούς και μεγάλους  
μοιράζοντας σερπαντίνες σε όλα τα παιδιά 

[Αμέσως μετά την προσέλευση το Cartoon θα γίνει μπαλονάς  
και θα μοιράσει μπαλόνια σε όλα τα παιδιά] 

 

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ & ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Φρέσκο μαλλί της γριάς θα φτιάχνεται επί τόπου και θα μοιράζεται σε όλα τα παιδιά. 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
2 αγαπημένοι ήρωες των μεταμορφώσεων θα κάνουν Face Painting σε όλα τα παιδιά 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2 ανιματέρ με στολή επιλογής σας, έρχονται να σας ξεσηκώσουν  

με ένα πλήρες πρόγραμμα απασχόλησης  
με Ομαδικά Αποκριάτικα παιχνίδια, διαγωνισμούς,  

μουσικοχορευτικά με παιδικές αλλά και Latin επιτυχίες,  
παντομιμικό παιχνίδι, διαγωνισμός τραγουδιού,  

διαγωνισμός αμφίεσης, κυνήγι φανερού θησαυρού,  
αλλά και πάρα πολύ χορό με γονείς και παιδιά μαζί με το παραδοσιακό γαϊτανάκι. 

Φυσικά δεν θα λείψει από το πάρτυ σας, 
ο σοκολατοπόλεμος για finale!!! 

 

 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
5 ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΙ για τον εναλλακτικό πολυπαιχνιδοχώρο της Seferland  

του καπετάν Μάρκου Σεφερλή!!! 
 
 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

Σύνολο συντελεστών: 7 

Συνολική αξία: 640€ + φπα 



 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
Πλήρης επαγγελματική ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της αίθουσας  

(κονσόλα + ηχεία + μικρόφωνο) 
DJ με πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα καθ όλη την διάρκεια 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
1 αγαπημένος ήρωας Cartoon,  

υποδέχεται μικρούς και μεγάλους  
μοιράζοντας σερπαντίνες σε όλα τα παιδιά 

[Αμέσως μετά την προσέλευση το Cartoon θα γίνει μπαλονάς  
και θα μοιράσει μπαλόνια σε όλα τα παιδιά] 

 

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ & ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Φρέσκο μαλλί της γριάς θα φτιάχνεται επί τόπου και θα μοιράζεται σε όλα τα παιδιά. 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
1 αγαπημένος ήρωας των μεταμορφώσεων θα κάνει Face Painting σε όλα τα παιδιά 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2 ανιματέρ με στολή επιλογής σας, έρχονται να σας ξεσηκώσουν  

με ένα πλήρες πρόγραμμα απασχόλησης  
με Ομαδικά Αποκριάτικα παιχνίδια, διαγωνισμούς,  

μουσικοχορευτικά με παιδικές αλλά και Latin επιτυχίες,  
παντομιμικό παιχνίδι, διαγωνισμός τραγουδιού,  

διαγωνισμός αμφίεσης, κυνήγι φανερού θησαυρού,  
αλλά και πάρα πολύ χορό με γονείς και παιδιά μαζί με το παραδοσιακό γαϊτανάκι. 

Φυσικά δεν θα λείψει από το πάρτυ σας, 
ο σοκολατοπόλεμος για finale!!! 

Μάγος με πολύ εντυπωσιακά νούμερα, με εξαφανίσεις εμφανίσεις κουνέλια & περιστέρια 
  

 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
5 ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΙ για τον εναλλακτικό πολυπαιχνιδοχώρο της Seferland  

του καπετάν Μάρκου Σεφερλή!!! 
 
 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

Σύνολο συντελεστών: 8 

Συνολική αξία: 840€ + φπα 



 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
Πλήρης επαγγελματική ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της αίθουσας  

(κονσόλα + ηχεία + μικρόφωνο) 
DJ με πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα καθ όλη την διάρκεια 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
1 αγαπημένος ήρωας Cartoon,  

υποδέχεται μικρούς και μεγάλους  
μοιράζοντας σερπαντίνες σε όλα τα παιδιά 

[Αμέσως μετά την προσέλευση το Cartoon θα γίνει μπαλονάς  
και θα μοιράσει μπαλόνια σε όλα τα παιδιά] 

 

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ & ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Φρέσκο μαλλί της γριάς θα φτιάχνεται επί τόπου και θα μοιράζεται σε όλα τα παιδιά. 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
1 αγαπημένος ήρωας των μεταμορφώσεων θα κάνει Face Painting σε όλα τα παιδιά 

Αποκριάτικο εργαστήριο κατασκευής μάσκας, αποκριάτικων διακοσμητικών, αποκριάτικων καπέλων, φιγούρες και 
μικροί χαρταετοί με πληθώρα υλικών  

Εργαστήριο αποκριάτικης ζωγραφικής με θέματα εμπνευσμένα από τον Βασιλιά Καρνάβαλο  
και τις πιο απίθανες αποκριάτικες φιγούρες   

Αποκριάτικο Μανικιούρ σε όλα τα κορίτσια με τα πιο απίθανα σχέδια  
 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2 ανιματέρ με στολή επιλογής σας, έρχονται να σας ξεσηκώσουν  

με ένα πλήρες πρόγραμμα απασχόλησης  
με Ομαδικά Αποκριάτικα παιχνίδια, διαγωνισμούς,  

μουσικοχορευτικά με παιδικές αλλά και Latin επιτυχίες,  
παντομιμικό παιχνίδι, διαγωνισμός τραγουδιού,  

διαγωνισμός αμφίεσης, κυνήγι φανερού θησαυρού,  
αλλά και πάρα πολύ χορό με γονείς και παιδιά μαζί με το παραδοσιακό γαϊτανάκι. 

Φυσικά δεν θα λείψει από το πάρτυ σας, 
ο σοκολατοπόλεμος για finale!!! 

Μάγος με πολύ εντυπωσιακά νούμερα, με εξαφανίσεις εμφανίσεις κουνέλια & περιστέρια  
 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
5 ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΙ για τον εναλλακτικό πολυπαιχνιδοχώρο της Seferland  

του καπετάν Μάρκου Σεφερλή!!! 
 
 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

Σύνολο συντελεστών: 10 
Συνολική αξία: 950€ + φπα  



 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
Διευθέτηση του χώρου της εκδήλωσης από δικό μας συνεργείο   

Αποκριάτικη Σκηνική Διακόσμηση για κάθε δραστηριότητα  
(με σκηνικά ύψους 2μ και μήκους 2μ το καθένα)   

Διακοσμητικές μάσκες, σερπαντίνες και αποκριάτικες γιρλάντες, μπαλόνια  
Πλήρης επαγγελματική ηχητική και μικροφωνική κάλυψη της αίθουσας (κονσόλα + ηχεία + μικρόφωνο) 

DJ με πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα καθ όλη την διάρκεια 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
4 αγαπημένοι ήρωες Cartoons, υποδέχονται μικρούς και μεγάλους  

μοιράζοντας σερπαντίνες σε όλα τα παιδιά 
[Αμέσως μετά την προσέλευση τα Cartoons θα γίνουν μπαλονάδες και θα μοιράσουν μπαλόνια σε όλα τα παιδιά] 

 

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ & ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Φρέσκο μαλλί της γριάς θα φτιάχνεται επί τόπου και θα μοιράζεται σε όλα τα παιδιά. 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
1 αγαπημένος ήρωας των μεταμορφώσεων θα κάνει Face Painting σε όλα τα παιδιά 

Αποκριάτικο εργαστήριο κατασκευής μάσκας, αποκριάτικων διακοσμητικών, αποκριάτικων καπέλων, φιγούρες και 
μικροί χαρταετοί με πληθώρα υλικών  

Εργαστήριο αποκριάτικης ζωγραφικής με θέματα εμπνευσμένα από τον Βασιλιά Καρνάβαλο  
και τις πιο απίθανες αποκριάτικες φιγούρες   

 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2 ανιματέρ με στολή επιλογής σας, έρχονται να σας ξεσηκώσουν  

με ένα πλήρες πρόγραμμα απασχόλησης  
με Ομαδικά Αποκριάτικα παιχνίδια, διαγωνισμούς, μουσικοχορευτικά με παιδικές αλλά και Latin επιτυχίες,  

παντομιμικό παιχνίδι, διαγωνισμός τραγουδιού, διαγωνισμός αμφίεσης, κυνήγι φανερού θησαυρού,  
αλλά και πάρα πολύ χορό με γονείς και παιδιά μαζί με το παραδοσιακό γαϊτανάκι. 

Μάγος με πολύ εντυπωσιακά νούμερα, με εξαφανίσεις εμφανίσεις κουνέλια & περιστέρια  
Διαγωνισμός Επαγγελματικού Karaoke για μικρούς αλλά και μεγάλους  

Παρέλαση των 4 Cartoons, για ξέφρενο party μαζί με τους ανιματέρ  
6 πυροτεχνήματα κορδέλας που θα σκάσουν σε ένα πανηγυρικό happening   
Φυσικά δεν θα λείψει από το πάρτυ σας, ο σοκολατοπόλεμος για finale!!! 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ LUNA PARK 
2 Φουσκωτά πολυπαιχνίδια  

1 Air Hockey + 1 ποδοσφαιράκι + 2 μπασκέτες (για τα μεγαλύτερα παιδιά) 
2 Συνοδοί φύλαξης καθ όλη την διάρκεια στις δραστηριότητες  

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
5 ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΙ για τον εναλλακτικό πολυπαιχνιδοχώρο της Seferland  

του καπετάν Μάρκου Σεφερλή!!! 
 
 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

Σύνολο συντελεστών: 15 

Συνολική αξία: 1.950€ + φπα 



 
Δημιουργήσαμε ένα διαφορετικό διαδραστικό πάρκο,  

με παιχνίδια που λατρεύουν όλα τα παιδιά. 
Tο Αποκριάτικο Luna Park περιλαμβάνει: 

 

•1 ΦΟΥΣΚΩΤO ΠΟΛΥΠΑΙΧΝΙΔΙ  
για ατελείωτο χοροπηδητό με απόλυτη ασφάλεια με εκπαιδευτή 

 

•1 ΠΙΣΤΑ BOWLING 
Το λατρεμένο άθλημα ευστοχίας για μικρούς και μεγάλους  

με εκπαιδευτή 
 

•1 ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΒΕΛΑΚΙΑ 
Ένα αγαπημένο παιχνίδι που αν και φαίνεται απλό, όμως ανεβάζει ψηλά τον πήχη  

με εκπαιδευτή 
 

•1 ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΕΝΕΚΕΔΑΚΙΑ 
Εσείς πόσα τενεκεδάκια μπορείτε να πετύχετε?! 

με εκπαιδευτή 
 

•1 ΠΙΣΤΑ GOLF 
Το λατρεμένο Hobby τώρα σε μια πίστα που μεταφέρεται σε οποιοδήποτε χώρο 

με εκπαιδευτή 
 
 

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες 

Σύνολο συντελεστών: 5 

Συνολική αξία: 500€ + φπα 
 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  
Μπορείτε να αντικαταστήσετε όποιο από τα παραπάνω παιχνίδια επιθυμείτε 

με κάποιο από τα παρακάτω παιχνίδια. 
 

•παιχνίδι ευστοχίας τοξοβολία 

•παιχνίδι ευστοχίας κρίκοι 

•μπασκέτες 

ή εάν επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε ένα από τα εναλλακτικά παιχνίδια,  
μόνο με 100€ επιπλέον. 



  

Σας ευχόμαστε ολόψυχα  
“Καλές Απόκριες” και “Καλή Σαρακοστή”!!! 

 
 

 

•Όλοι οι καλλιτέχνες της εταιρίας μας είναι επαγγελματίες του είδους τους και όχι 

περιστασιακοί καλλιτέχνες αμφιβόλου προελεύσεως.  
 

•Η επικύρωση οποιασδήποτε πρότασης πραγματοποιείται μόνο με την συνυπογραφή  

ιδιωτικού συμφωνητικού και την καταβολή προκαταβολής 30%  του συνολικού ποσού.  

Κάθε προσφορά μας ισχύει για 7 ημέρες από την ημέρα παραλαβής της εκτός και εάν 

ισχύει άλλη έγγραφη προθεσμία. Με το πέρας της ημερομηνίας, η εταιρεία μας 

επιφυλάσσεται στην διαθεσιμότητα των παραπάνω υπηρεσιών.  
 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  


