"NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ"

OFERTA

Co zrobić, aby Twój event został
zapamiętany na długo?
Pokazy iluzji od setek lat przyciągają ogromne grupy ludzi,
ponieważ odwołują się do naturalnego zaciekawienia
człowieka tym co "nadprzyrodzone".
Z mojego kilkuletniego już doświadczenia wynika, że moi klienci
cieszą się znacznym wzrostem sprzedaży swoich produktów
lub odwiedzin lokali już po pierwszym moim pokazie.
Na życzenie używałem jako rekwizytów materiałów reklamowych lub
robiłem cały pokaz przy barze albo z użyciem flagowego produktu
firmy. Pomyśl ilu nowych klientów przyniesie jedno zdjęcie na
instagramie czy facebooku eksponujące nazwę Twojej firmy!

Nazywam się Destro i jestem iluzjonistą.
Moje pokazy są jedyne w swoim rodzaju, ponieważ wykreowałem
specyficzną postać sceniczną, a w ich trakcie odwołuję się do
wszystkich zmysłów człowieka i je oszukuję.
Jestem jednym z niewielu Polskich mentalistów, a co za tym idzie,
znam ludzką psychikę lepiej niż większość ludzi, dzięki czemu moje
pokazy są wyjątkowe dla każdego rodzaju publiczności i w każdych
warunkach.

ZAUFALI MI:

Zdecyduj
W jaki sposób chcesz doświadczyć niemożliwego!

Mikroiluzja
Rodzaj występu, podczas którego przechodzę od stolika do stolika, od
grupki do grupki i pozwalam moim widzom przeżyć uczucie magii
w sposób, którego nie można zapomnieć.
Blisko, namacalnie, tuż przed ich oczami.

Parlour/Stand up
Formuła idealna dla grup liczących do 100 osób. Podczas pokazu
używam większych efektów, wraz z publicznością manipulujemy
podświadomością, jak również bawimy się na zmianę humorem
i powagą. Doskonały wybór na wesele czy imprezę okolicznościową
lub integracyjną dla Twojej firmy!

Stand-up sceniczny
Moje pokazy na scenie są przepełnione zaskoczeniem, suspensem
i zwrotami akcji. Wszystko przy zachowaniu spójnej historii.
Prowadzę wyjątkowe w tej formule show, które zawiera w sobie
zarówno efekty mistrzów iluzji i mentalizmu, jak i moje autorskie,
oraz tak rzadko spotykaną - hipnozę.

ZAREZERWUJ POKAZ
JUŻ DZIŚ!

Moje stawki zależą od indywidualnych preferencji klienta.
Każdą ustalam po rozpatrzeniu szczegółów pokazu,
dlatego daję gwarancję, że posiadam najlepszy
współczynnik ceny do jakości.
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