
TV kanal za globalnu sreću 



PARTY’S nije samo glazba sljedećih izvođača: Tiësto, 

David Guetta, Armin van Buuren, Calvin Harris i drugih 

velikih DJ-a. PARTY’S nudi Vam široki raspon upbeat 

tempa iz cijelog svijeta i seže od sedamdesetih godina 

do suvremene glazbe – Vaši omiljeni disco klasici, vruće  

dance pjesme i elektrizirajući remiksi.  

PARTY’S je mjesto na kojem ćete sresti kraljeve i kraljice 

dance glazbe, kao i mnogih novih izvođača i lokalnih 

umjetnika, koji se pojavljuju na velikoj dance sceni. Osim 

toga imamo i ekskluzivne spotove, posebno producirane 

za PARTY’S. 

Dobrodošli 

u svijet nove globalne sreće – PARTY’S. 

 

MIMYUNI MEDIA GROUP s ponosom predstavlja 

najnovijeg člana stalno rastuće obitelj glazbenih 

kanala – PARTY’S. 

 

PARTY’S je televizijski kanal posvećen dance glazbi, 

clubbing kulturi i beskonačnoj zabavi!  

 

PARTY’S je mjesto na kojem trebate biti, ukoliko se 

želite zabaviti, gdjegod se nalazili. Vruće dance 

pjesme, divlji klupski hitovi, najbolji DJ-i i najdivljije 

parti lokacije – sve to ovdje na PARTY’S. 

 



PARTY’S je TV kanal koji 24/7 emitira dance glazbu, kao 

SD, HD i 3D. 

 

PARTY’S se distribuira putem kablovske, DTH, IPTV,  

MOBILE TV i VOD. 

 

PARTY’S je usmjeren prema svim starosnim skupinama.  

 

PARTY’S prikazuje najveće zvijezde dance glazbe iz        

cijelog svijeta, kao i sjajnih novih izvođača.  

 

PARTY’S prikazuje široki raspon dance glazbe - 

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

electropop, hip house, nu-disco, synthpop, dubstep i puno 

više. 

 

 

PARTY’S program mami naše gledatelje da postanu dio 

šarolikog globalnog svijeta….. 

PARTY’S glazbe miješa kulture, pomiče granice i pretvara 

dobre parti vibracije u potpuno novi svemir novih 

prijateljstava.  

PARTY’S je nova svjetska socijalna dance platforma.  

PARTY’S je mjesto sretnih svjetskih putnika.  

PARTY’S Vam želi dobrodošlicu u svijet nove globalne 

sreće.  

Zagrlite i proširite PARTY’S – novi globalni dance kanal – 

koji je jedinstven, svjež, šarolik i dinamičan – baš kako ga 

svijet želi! 



Jedan svijet, jedan život, jedna ljubav, jedan parti… 

Pozivamo Vas u svijet nove globalne sreće – PARTY’S! 


