Kajetan Bielecki
Nowoczesne oblicze iluzji

OFERTA 2022

Sztuka tworzenia wspomnień
Znalezienie wyjątkowej atrakcji na wesele
lub imprezę firmową to nie lada wyzwanie!
Iluzja wyróżnia się swoją unikalnością i
nietuzinkowością.
Pokaz
w
moim
wykonaniu pozwoli zintegrować gości,
umilić im wieczór, a przede wszystkim
pomoże im w zapamiętaniu Twojego
wydarzenia na długie lata.
Stwórzmy razem piękne wspomnienia!

11

11
lat doświadczenia

ponad 500
magicznych wydarzeń

ponad 10.000
oczarowanych widzów

ponad 1000
zużytych talii kart

Pokaz iluzji komediowej
Pokaz iluzji komediowej w formie stand-up to
przemyślane, zabawne i ekscytujące show
iluzjonistyczne,
zaprojektowane
na
potrzeby
najbardziej wymagającej publiczności. W jego trakcie
zabieram widownię na niezapomnianą, pełną
zdumienia, śmiechu i zachwytu podróż, której nie
zapomną przez lata.
- Show angażujące wszystkich gości
- Pokaz dostosowany do wymagań klienta
- Świetny pomysł na zintegrowanie grupy i
rozpoczęcie rozmów przy stolikach
- Doświadczenie wyjątkowe, zapadające w pamięć

OK. 30 MINUT

Pokazy iluzji kontaktowej
W trakcie pokazów kontaktowych chodzę między
gośćmi i zadziwiam zainteresowanych przy
stolikach, na lożach czy też we foyer. Zapewniam im
rozrywkę, jakiej jeszcze nie doświadczyli i jakiej
długo nie zapomną. Lata ciężkiej pracy składają się
na jedyne w swoim rodzaju, interaktywne
doświadczenie, w którego centrum są Twoi goście.
- Chwila iluzji dla każdego
- Niepowtarzalne przeżycie, o którym goście będą
pamiętać przez lata
- Fantastyczna zabawa zarówno dla tych
najmłodszych jak i dla tych starszych

60 MINUT

Pakiety
Premium

Podstawowy
30 MINUTOWY POKAZ ILUJI KOMEDIOWEJ

30 MINUTOWY POKAZ ILUJI KOMEDIOWEJ

30 MINUT POKAZÓW KONTAKTOWYCH

90 MINUT POKAZÓW KONTAKTOWYCH

+

- 1 Godzinna atrakcja dla wszystkich gości
- Idealny na uroczystości rodzinne i drobne eventy
- Fantastyczna zabawa zarówno dla tych najmłodszych
jak i dla tych starszych
- Świetny pomysł na zintegrowanie grupy
i rozpoczęcie rozmów przy stolikach

+

- 2 Godziny niezapomnianej rozrywki

- Idealny na imprezy firmowe i wesela
- Klasyczna iluzja w nowoczesnym wydaniu
- Główna atrakcja wieczoru
- Pokaz interaktywny, łamiący czwartą ścianę
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Kontakt
Zadzwoń:
+48 570 090 304
Napisz maila:
kontakt@kajetanbielecki.pl
Odwiedź stronę:
www.kajetanbielecki.pl

A tu udaję, że rozmawiam przez telefon. Wyglądam
profesjonalnie i jestem uśmiechnięty - takiego mnie
możesz sobie wyobrażać jak zadzwonisz.

Ogólne warunki współpracy
-

- W przypadku pokazów poza granicami woj. Pomorskiego należy doliczyć 2zł/km za dojazd.
- Rider techniczny pokazów:

POKAZ KOMEDIOWY

POKAZY KONTAKTOWE

Osobne pomieszczenie spełniające rolę garderoby
Miejsce postojowe
Parkiet min. 1,5 m x 2,5 m
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

