
BRAND 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
DANNY BLUE-VAL



Danny Blue, Magyarországon és nemzetközileg ismert Mentalista
előadóművész. Danny többszáz alkalommal szerepelt különböző országos- és
egyéb médiumokban nem kisebb produkciók vendégeként, mint a
Kiválasztott, Mokka, Aktív, Híradó, Frizbi, vagy akár saját televíziós műsora: a
Tudatfeletti.
Mutatványaival előszeretettel lepi meg tévés-, rádiós, vagy előadóművész
kollegáit. Többek között olyan közismert személyeket bilincselt le, mint Rúzsa
Magdi, Ördög Nóra, Liptai Klaudia, Frei Tamás, Till Attila, Vágó István és
Michelisz Norbert.
Műsorainak és média-megjelenéseinek különlegessége, hogy Danny kísérletei
a lehetetlen határát feszegetik, ezért mély és maradandó élményt nyújtanak
közönségnek.



Danny Blue 3 éve a FORMA 1 hivatalos
mentalistája. A világot utazza a száguldó cirkusszal,
miközben világsztárokat kápráztat el.

KAPCSOLÓDÓ
BRANDEK

Danny Blue-t a HUGO BOSS Magyarországi
forgalmazója a Roland Divatház öltözteti.

Danny Blue a világ legnagyobb cégeinek lép fel az egész évben
Magyarországon és világszerte.
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SZPONZORI 
AJÁNLAT

Megjelenések, 
ötletek és 

reklámérték.

Road Show

Gerillafilm

Mentalista 
Show

Facebook
Applikáció

Közösségi
Média



VAKVEZETÉS 
ROAD SHOW

EMLÉKEZETES
INTERAKTÍV 

ÉLMÉNY
VIP PARTNEREK 

RÉSZÉRE

Zártkörű, exkluzív show a VIP partnerek,
kiemelt ügyfelek, potenciális, jövőbeli
ügyfelek számára.

Ötletként: Danny egy utastárs (VIP
partner, híresség vagy autóversenyző)
kíséretében „vakon” (valóban teljesen
letakart szemmel) vezet egy tesztpályán
vagy egy adott úton. A gopro közvetítést
és egyéb technikai feltételeket
(hangosítás) nem tartalmaz.

350.000 Ft/alkalom



VIDEÓ BRAND NÉZETTSÉG

GERILLAFILM

Kifejezetten a BRAND számára kitalált
videó koncepció és annak leforgatása a
Youtube és a közösségi médiában való
felhasználásra.

A felvételek hatásosan felhasználhatóak
promóciós filmként vagy gerillamarketing,
illetve online vírusmarketing
kampányként.

500.000.-



MENTALISTA
SHOW

A rendezvény koncepciójába
illeszkedő interaktív, izgalmas és
intelligens mentalista műsor,
melyben megdöb-bentő
mutatványok nyűgözik le a nézőket.
Danny humoros stílusával és
izgalmas mutatványaival addig
fokozza a hangulatot, ameddig csak
lehet, a nézők pedig sokáig
megőrzik emléke-zetükben a
műsort és ezzel együtt a
rendezvényt és a házigazdát. Danny
minden alkalommal megszólítja és
interaktivitásra bátorítja a nézőket,
így a vendégek nem csak passzív
szemlélők lesznek, hanem a show
szereplői is!

395.000 Ft

CÉGES
RENDEZVÉNYEK

30-40 PERC
GÁLAVACSORÁK

DÍJÁTADÓK



MARKETING 
ESZKÖZ

INTERAKTÍV ELÉRÉS

Facebook applikáció, amelyben
Danny készít egy tesztet, hogy
bizonyos kérdésekre ha válaszolsz,
kideríti, milyen autó illik Hozzád.

Több százezres elérés - több ezer
e-mail címet gyűjtünk össze a brand
számára.

500.000 Ft

FACEBOOK
APPLIKÁCIÓ



DIREKT ÉS 
INDIREKT ELÉRÉS

FOLYAMATOS 
JELENLÉT

MINŐSÉGI
KÖZÖN SÉG

1 ÉVES KÖZÖSSÉGI
MÉDIA 
KAMPÁNY

A autó látszódik, azzal érkezik, stb.
Közzététel a social media
cstornákon.
Facebook követők száma 50.000
YouTube: 12.000
Instagram: 10.000
Celeb, VIP partykra is ezzel érkezik
Direkt és indirekt marketing
üzenetek a Facebook-on az
együttműködéssel kapcsolatban.

Egy éves folyamatos kommunikáció 
a közösségi média felületeken
(Facebook, Linkedin, Twitter, 
Instagram, Youtube): 

Havi 100.000 Ft



Danny Blue a TV2 Masterchef című műsorában tett
tanúbizonyságot kifinomult izléséről, adásba kerülés
haamrosan...

KILÁTÁSBAN

Danny Blue 2020-ban újabb saját televízióműsorral
tér vissza a képernyőkre

2020-ban Danny külföldi tehetégkutatókban fog
fellépni



AJÁNLATUNK

Road show (helyszínenként) 350.000 Ft

500.000 FtGerillafilm

550.000 FtMentalista Show

Összesen

3.100.000 Ft

A (nettó) árak megállapításánál a tényleges piaci árakat vettük figyelembe!

500.000 FtFacebook applikáció

1.200.000 Ft1 éves közösségi média kampány



Bízunk benne, hogy az ajánlat 
elnyeri tetszését és Danny az Ön vendégeit 

is elgondolkodtatja!

Sales Manager

+36 70 90 89 790
sales@danny-blue.com www.danny-blue.com

mailto:sales@danny-blue.com
http://www.danny-blue.com/

