Hvordan er det at
have ballonmand.dk
til børnefødselsdagen
Familier, der selv har oplevet magien, når en børnefødselsdag får besøg af en ballonmand fra
Ballonmand.dk, er de bedste talerør. Læs mere her og find inspiration til din næste fest.
”Vi havde den store glæde at få besøg af en skøn ballonpige fra Ballonmand.dk til
vores datters 4 års fødselsdag for 12 små venner. Fra ballonpigen Sofie trådte ind
af døren i sit fine kostume, til hun gik en time senere, var børnene tryllebundet.

Min datter følte sig som noget helt særligt, da Sofie bad hende komme frem og
vælge balloner til et balloneventyr, som den lille fødselar fik lov til at være hovedpersonen i. I løbet af de næste minutter forvandlede Sofie fødselaren til en sej
jæger med ballonhat, ballonbue, ballonpil og ballonjagthund med mere, alt imens
hun fortalte et fint lille jægereventyr med ballonerne. Børnene elskede hvert et
sekund. De lyttede med store øre og glade øjne, mens Sofie med rigtig fin humor
tryllede den ene ballonfigur efter den anden frem i alle regnbuens farver.
Da eventyret var forbi, og fødselaren var iklædt balloner fra top til tå, satte Sofie
sig ned på gulvet med sin ballontaske og en masse smil til børnene. En efter en
kom de hen til hende og fik deres helt særlige ballondyrønske opfyldt.
Det blev til mange ballonsværd, ballonhunde, ballonblomster, ballonelefanter,
ballonsommerfugle og sågar en enkelt ballonguitar. Børnene havde en fest med
alle deres balloner, som de straks gik i gang med at lege med.
Gik et sværd i stykker, måtte barnet tilbage i køen, og en enkelt af drengene nåede
at få hele fire sværd, inden Sofie sagde tak for i dag og delte flotte tatoveringer ud
til børnene som prikken over i’et. Børnene gik af sted med favnene fulde af balloner og glædede sig til at komme hjem og fortælle deres forældre om ballonfesten.
Jeg havde slet ikke regnet med, at hun kunne nå at lave så mange ballondyr.
At have en ballonpige med til vores fest var en stor fornøjelse for store og små.
Jeg kan kun give ballonmand.dk min største anbefaling, hvis du leder du efter god
underholdning til din børnefødselsdag. Ballonfesten samlede børnene i et eventyrligt univers, og dagen blev lige præcis så dejlig, som vi havde håbet på.”
Mor til to, Hørsholm.
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