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NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Pewny efekt WOW — jak
organizujemy wydarzenie, chcemy,
żeby było ono niezapomniane.
Goście mogą zapomnieć o miejscu i
o tym co jedli, ale nie zapomną
jednego — jak się czuli i co
przeżyli.

Komunikacja — podczas 
 organizacji wydarzenia chcemy,
żeby wszystko było jasno
ustalone. Naszą współpracę
będzie cechować sprawna i
transparentna komunikacja.
Chcemy zapewnić Państwu
maksimum satysfakcji.

Jakość — atrakcja wieczoru
powinna być wisienką na torcie.
Zbyt często się zdarza, że atrakcja
nie porwie gości. Naszą misją jest
to, żeby występ był niezapomniany
i żeby goście latami wspominali
pokaz i towarzyszące mu
okoliczności.

Dostępność — występy Piotra
potrafią zachwycić osoby, które
„widziały już wszystko”. Dzięki
temu mamy pewność, że
prezentowana magia trafi zarówno
do pracowników i kluczowych
kontrahentów.

Finalista "Mam Talent!"
 

15 milionów wyświetleń na YouTube
100 pokazów każdego roku

3 rodzaje występów

P E W N Y  E F E K T  W O W

„To jest światowy
poziom!”
– Agustin Egurola

W S P Ó Ł P R A C A  Z  M . I N . :

„Jesteś wybitny!"
– Agnieszka Chylińska

„Za każdym razem
pokazujesz coś
innego!”
– Małgorzata
Foremniak



CZAS TRWANIA: 25-30 MINUT

RIDER: SCENA 4x6m, KAMERA LIVE

CENA: 7000 PLN

SHOW SCENICZNE

    To nowa jakość pokazu iluzji wprowadzona na eventy. Starannie dobrane numery i
charakter występu sprawia, że jest to świetny wybór na duże gale, oficjalne bankiety i
wydarzenia, w których bardzo ważne jest zapewnienie efektu WOW.

    Podczas występu widzowie mają możliwość zobaczyć światowy poziom magii, w
którym zawierają się numery znane z "Mam Talent!" (np. pojawienie kuli do kręgli) jak i te
niepublikowane w Internecie.

    Cały występ mimo swojej widowiskowości, przebiega w dużej interakcji z
publicznością, dzięki czemu jest on bardzo zapamiętywany i podnosi energię całego
wydarzenia. Jest to ekskluzywna magia i rozrywka na najwyższym poziomie.

Zobacz video

https://www.youtube.com/watch?v=r1q6wlNuJmc


CZAS TRWANIA: 25-30 MINUT

RIDER: PARKIET LUB WOLNA PRZESTRZEŃ

CENA: 3000 PLN

STAND-UP

    Ta forma występu jest przystosowana na imprezy firmowe i uroczystości, gdzie nie
ma miejsca na duże show. Do tego występu nie jest wymagana scena, jedynie parkiet
lub wolna przestrzeń. Dzięki odpowiedniemu dobraniu numerów sprawdzi się świetnie
jako główna atrakcja wieczoru.

    Występ przebiega w ciągłym dialogu z gośćmi, którzy biorą czynny udział w
występie. Uczestniczą w takich numerach jak mnożenie banknotu, ułożenie kostki
Rubika w ułamku sekundy czy pojawienie jajka z pustego worka przez jednego z widzów.

    Dzięki aktywnemu udziałowi publiczności, pokaz przebiega w lekkiej i spontanicznej
atmosferze. Jest to efektowne, pełne interakcji widowisko, które uświetniło wiele imprez
i uroczystości.

Zobacz video

https://www.youtube.com/watch?v=4BLWEoxDE7U


CZAS TRWANIA: 60 MINUT

RIDER: BRAK

CENA: 2000 PLN

ILUZJA Z BLISKA

     Kiedy występ się kończy, a widownia jest zafascynowana występem, wiele osób
chciałoby indywidualnie podejść i doświadczyć magii z bliska. Dla takich momentów
jest dedykowany właśnie ten rodzaj występu.

    Podczas iluzji z bliska Piotr czaruje wśród gości, dla siedzących osób, stojących grup czy
osób palących papierosa przed lokalem. Jestem wtedy między nimi, co umożliwia
indywidualne i bezpośrednie podejście do każdej osoby.

     Aby oglądać iluzję z bliska, grupy bardzo często łączą się i przenikają, dlatego
oprócz zaskoczenia i zabawy, ma to też walor integracyjny. Dla jednej grupy czaruje od 3
do 7 minut i w ciągu godziny jest w stanie podejść nawet do 100 osób.

Zobacz video

https://www.youtube.com/watch?v=mzIEMVnyg0Y


Termin jest dla Państwa wstępnie zarezerwowany na 7 dni od wysłania propozycji. 

Podane ceny obowiązują przez 3 miesiące od otrzymania propozycji.

Podane ceny są kwotami netto i brutto jednocześnie (zwolnienie z VAT).

Pewny efekt WOW.

W praktyce najlepiej sprawdza się połączenie pokazu głównego i iluzji z bliska.
Dzięki temu goście mają możliwość uczestniczyć w dwóch rodzajach występów,

dzięki czemu zapamiętują wydarzenie na lata.

gwarantowany efekt WOW
przygotowany na eventy
numery znane z "Mam
Talent!"
1,5h atrakcja
widowiskowe efekty
wymagana scena +
spełniony rider
spójna atrakcja wieczoru

PAKIETY

SHOW 
+ ILUZJA Z BLISKA

 ̶9̶0̶0̶0̶ ̶P̶L̶N̶
8000 PLN

występ przystosowany na
imprezy w stylu kolacja +
zabawa z DJem
duża interakcja z widownią
1,5h atrakcja
nie wymagana jest scena
numery angażujące
publiczność
połączenie magii i rozrywki

STAND-UP 
+ ILUZJA Z BLISKA

 ̶5̶0̶0̶0̶ ̶P̶L̶N̶
4000 PLN

Kontakt: Piotr Denisiuk

789 191 947

piotr@denisiukpiotr.pl


