Piotr Denisiuk
ILUZJONISTA #1

PEWNY EFEKT WOW

Finalista "Mam Talent!"
15 milionów wyświetleń na YouTube
100 pokazów każdego roku
3 rodzaje występów

„To jest światowy
poziom!”
– Agustin Egurola

„Jesteś wybitny!"
– Agnieszka Chylińska

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

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
Pewny efekt WOW — jak
organizujemy wydarzenie, chcemy,

Jakość — atrakcja wieczoru
powinna być wisienką na torcie.

żeby było ono niezapomniane.
Goście mogą zapomnieć o miejscu i
o tym co jedli, ale nie zapomną

Zbyt często się zdarza, że atrakcja
nie porwie gości. Naszą misją jest
to, żeby występ był niezapomniany

jednego — jak się czuli i co
przeżyli.

i żeby goście latami wspominali
pokaz i towarzyszące mu
okoliczności.

Komunikacja — podczas
organizacji wydarzenia chcemy,

Dostępność — występy Piotra

żeby wszystko było jasno
ustalone. Naszą współpracę
będzie cechować sprawna i

potrafią zachwycić osoby, które
„widziały już wszystko”. Dzięki
temu mamy pewność, że

transparentna komunikacja.
Chcemy zapewnić Państwu
maksimum satysfakcji.

prezentowana magia trafi zarówno
do pracowników i kluczowych
kontrahentów.
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WSPÓŁPRACA Z M.IN.:

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.
CZAS TRWANIA: 1-8 GODZIN

Zobacz video

RIDER: BRAK
CENA: 2000 PLN/PIERWSZA GODZINA,
1500 PLN KAŻDA NASTĘPNA

OPINIE

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, należy do nich doliczyć VAT.

Pewny efekt WOW.

Kontakt: Łukasz Jakubów
607 476 605
manager@denisiukpiotr.pl

