
Референция за добро изпълнение
в полза на фирма„ПАРТИ АГЕНЦИЯ МАСКА” ЕООД

от  Сдружение  „Българска  асоциация  по  хемофилия”,  със
седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Хиподрума”, бл. 120, вх. А,
ет.  2,  ап.  6,  
ИД № 176072925 представлявано от Виктор Паскалев, председател на УС

Настоящата  референция  се  издава  на  фирма  „ПАРТИ  АГЕНЦИЯ
МАСКА” ЕООД във връзка с организиране и провеждане на:

1.  Организиране  развлекателна  програма  по  време  на  ежегодно
организирания  от  Българска  асоциация  по  хемофилия  Летен
рехабилитационен лагер за деца с хемофилия;

2.  Организиране на годишни срещи на представители на Българска
асоциация по хемофилия с родите ли на деца и на пациенти с хемофилия в
градовете София, Пловдив и Варна, съпътстващи с парти за децата;

3.  Организиране на гала вечеря с фолклорна програма по време на
проведената о Българска асоциация по хемофилия през 2012 г. Балканска
среща по въпросите на хемофилията.

Във връзка с организиране и провеждане на  тези събития бяха 
извършени следните дейности: 

1.1. Резервация на ресторант и организиране на кетъринг и фолклорна
програма по време Балканска среща по въпросите на хемофилията;

1.2. Организиране на заключителна  вечер в  края  на  ежегодния  летен
рехабилитационен лагер в две части. Първа част спортни игри и втора част
музикално забавна;

1.3.  За годишните срещи с родители на деца и пациенти с хемофилия
наемане на зали, организиране на кетъринг и парти програма за децата;

По време на реализиране на горепосочените услуги екипът на фирма
„ПАРТИ АГЕНЦИЯ МАСКА” ЕООД ни предостави качествени и професионални
услуги. Всички дейности бяха извършени успешно, акуратно, в определения
срок и съобразени със специфичните нужди на децата с хемофилия. 

Фирма  „ПАРТИ  АГЕНЦИЯ  МАСКА”  ЕООД  показа  високо  ниво  на
професионализъм и изключителна отговорност, обслужването е перфектно,
служителите реагират и в извънработно време и оказват пълно съдействие
във всяка ситуация.

Препоръчваме фирма „ПАРТИ АГЕНЦИЯ МАСКА” ЕООД като надежден
партньор за организирането и провеждане на събития по време на летни
лагери,  семинари  и  корпоративни  мероприятия.  Предоставяните  услуги
отговарят  на  съвременните  изисквания  на  корпоративните  клиенти  и  на
високите ни критерии за качество на обслужването.

София,  Виктор Паскалев
Дата: 20.01.2017 г. Председател  на
УС


