
TV kanal za globalno srečo 



PARTY’S ni le glasba od Tiësto, David Guetta, Armin van 

Buuren, Calvin Harris in drugih dobrih DJev. PARTY’S vam 

daje široko paleto optimističnih tempov iz vsega sveta, ki 

segajo od 70-ih do sodobnih - vaše najljubše disko 

klasike, vroče plesne melodije in naelektrene remikse.  

PARTY’S je kraj za spoznavanje vseh kraljev in kraljic iz 

plesne glasbe, kot tudi številne novince in lokalne 

umetnike, ki se dvigajo na velikem plesnem prizorišču. 

Imamo tudi ekskluzivne posnetke, še posebej izdelane za 

PARTY’S. 

Dobrodošli 

v svetu nove globalne sreče – PARTY’S. 

 

MIMYUNI MEDIA GROUP ponosno predstavlja 

najnovejšega člana njihove naraščajoče družine 

glasbenih kanalov  – PARTY’S. 

 

PARTY’S je nov televizijski kanal posvečen plesni 

glasbi, klubski kulturi in neskončni zabavi! 

 

PARTY’S je prostor kjer morate biti, če se želite 

zabavati ne glede na to kje se nahajate. Vroče 

plesne pesmi, tresoči ognjemeti klubov, najboljši DJ-i in 

najbolj nore zabave, spoti – vse pod PARTY’S streho. 

 



PARTY’S je 24/7 TV kanal za plesno glasbo, ki se predvaja 

v SD, HD in 3D. 

 

PARTY’S se predvaja preko kabla, DTH, IPTV, MOBILNE TV 

in VOD. 

 

PARTY’S je namenjen vsem starostnim skupinam.  

 

PARTY’S predvaja največje zvezde plesne glasbe z vsega 

sveta, kot tudi briljantne novince.   

 

PARTY’S prikazuje široko paleto plesne glasbe - Eurodance, 

house, techno, trance, drum & Bass, Electropop, Hip House, 

Nu-disco, Synthpop, Dubstep in še veliko več. 

PARTY’S program vabi naše gledalce, da so del 

barvitega globalnega sveta... 

PARTY’S glasba meša kulture, tali meje in obrne 

udeležence dobrih vibracij v popolnoma novo univerzo 

novih prijateljstev.   

PARTY’S je nova svetovna družabna ploščad plesa. 

PARTY’S je prostor srečnih svetovnih popotnikov.  

PARTY’S te pozdravlja v svetu nove globalne sreče.  

Sprejmi in distribuiraj PARTY’S – novi globalni plesni 

kanal – edinstven, svež, barvit in dinamičen – kot ga svet 

hoče!  



En svet, eno življenje, ena ljubezen, ena zabava… 

Pozdravljamo vas v svetu nove globalne sreče – PARTY’S! 


