
ТВ  канал за глобална среќа 



PARTY’S не е само музика на изведувачите: Tiësto, 

David Guetta, Armin van Buuren, Calvin Harris и други 

големи DJ-и. PARTY’S ви нуди широк распон на upbeat 

темпа од сиот свет и опфат од седумдесетите 

години до современата музика – ваши омилени disco 

класици, жешки dance песни и електризирачки 

ремикси. 

PARTY’S е местото на кое ќе ги сретнете  кралевите и 

кралиците на dance музиката, како и многу нови 

изведувачи и локални уметници, кои се појавуваат 

на големата dance сцена. Oсвен тоа имаме и 

ексклузивни спотови, посебно продуцирани за 

PARTY’S. 

Добродошле 

во светот на глобалната среќа– PARTY’S. 

 

MIMYUNI MEDIA GROUP со гордост ви го 

претставува најновиот член на растечкото 

семејство музички канали – PARTY’S. 

 

PARTY’S е телевизиски канал посветен на dance 

музиката, 

clubbing културата и бескрајната забава! 

 

PARTY’S е место на кое треба да се биде, ако 

сакате забава, каде и да сте. Жешки dance песни, 

диви клубски хитови, најдобри DJ-и и најдиви 

парти локации – сето тоа тука на PARTY’S. 

 



PARTY’S е ТВ канал кој 24/7 емитува dance 

музика, како SD, HD и 3D. 

 

PARTY’S се дистрибуира преку кабелска, DTH, IPTV,  

MOBILE TV и VOD. 

 

PARTY’S е насочен кон сите старосни групи.  

 

PARTY’S ги прикажува најголемите ѕвезди на dance 

музиката од сиот свет, како и  нови изведувачи.  

 

PARTY’S прикажува широк распон на dance музика 

eurodance, house, techno, trance, drum & bass, 

electropop, hip house, nu-disco, synthpop,  dubstep и 

многу повеќе. 

PARTY’S ги мами нашите гледачи да станат дел од 

шареноликиот глобален свет….. 

PARTY’S, ги поместува границите и ги претвора 

добрите парти вибрации во потполно нов космос на 

нови пријателства.  

PARTY’S е нова светска социјална dance платформа.  

PARTY’S е место за среќни светски патници.  

PARTY’S ви пожелува добредојде во светот на новата 

глобална среќа.  

Прегрнете го и проширите го PARTY’S – новиот 

глобален dance канал – кој е единствен, свеж, 

шаренолик и динамичен – токму онаков каков што го 

сака светот! 



Еден свет, еден живот, една љубов, еден парти… 

Ве покануваме во светот на новата глобална среќа – PARTY’S! 


