
KÜLÖNLEGES  SZÓRAKOZTATÁS
AZ ONLINE TÉRBEN 



Danny Blue Uri Geller tv-showjának nyerteseként vált ismertté. Pályafutása
„A Tudatfeletti“ című saját szórakoztató televízióműsorával folytatódott, így
számára az, hogy a képernyőkön keresztül is ámulatba ejtse nézőit,
egyáltalán nem ismeretlen. Saját maga rendezte televíziós műsorait a
Youtube-on és a Facebookon is több millióan látták.
Magyarország legismertebb mentalistája vadiúj műsorait az online térre
szabja. Show-jában a gondolatolvasás, a befolyásolás és a döntések
előrejelzése minden online néző számára megfoghatóvá válik, hiszen ők
maguk lesznek a kísérletek alanyai. A végén pedig azt a kérdést teszik fel
magukban:

HOGYAN CSINÁLTA??? 

Ezáltal pedig sokáig megmarad emlékezetükben a show és ez az online
rendezvény.



EXKLUZÍV
ONLINE
SHOW

INTERAKTÍV
ONLINE
SHOW

30 PERC

Minden mentalista show-t odaszegezett tekintetek
követnek végig. Nincs ez másként Danny Blue
online mentalista show-ja esetén sem, hiszen az
interaktív show élőben is megdöbbentő hatást kelt,
sőt, egy jól kialakított streaming-felület
segítségével minden néző aktívan részt vehet a
műsorban, és befolyásolhatja annak alakulását.
Pár példa: Danny felmutat egy borítékot, melyben
egy felírt szó vagy szín található, a nézők szavaznak
egy általuk kiválasztott szóra vagy színre, majd
pedig Danny megmutatja, hogy helyesen jósolta
meg a nézők gondolatait. Ilyen, és ehhez hasonló
mutatványok színesítik az online műsor izgalmas
palettáját, a nézők folyamatos bevonásával.
Az exkluzív élő show alkalmával valós időben
elevenedik meg partnereid képernyőjén egy
szórakoztató és lebilincselő show, ami biztosan az
online rendezvényed fénypontja lesz.



SZÓRAKOZTATÓ
PILLANATOK

MÁSOK 
BEVONÁSÁVAL

KREATÍV
ÉS 

FELEJTHETETLEN

Partnereidet vagy céged dolgozóit egy előre
felvett mentalista show-val is
elkápráztathatod. Danny kreatív ötletei
segítenek feldobni az online térben tartott
rendezvényedet. A show felvételén akár az
általad kijelölt vezetők is részt vehetnek, íly
módon válva részeseivé a mutatványoknak. A
forgatás élményén túl a partnerek,
munkatársak előtt levetített show sikere már
garantáltan örök élmény marad minden
résztvevő és néző számára. De nem csupán a
forgatásra meghívottak élhetik meg a
mentalizmus varázsát, hanem mindenki, aki az
online eseményedre hivatalos, hiszen
interaktív mutatványai keretein belül Danny
pontos utasításokat ad majd, így a képernyőn
keresztül fog olvasni vendégeid
gondolataiban.

EXKLUZÍV 
MENTALISTA
SHOW  
FELVÉTEL



A CÉG 
ÜZENETE

CÉGES 
MEGJELENÍTÉS

EGYEDÜLÁLLÓ
ÉLMÉNY

CÉGES
KIEGÉSZÍTÉS

A fenti showtípusok kiegészithetők a
megrendelő céget megjelenítendő
elemekkel, mely során a cég üzenete
különleges úton jut el a vendégekhez.
Szeretnéd egyedivé tenni a rendezvényed?
Szeretnéd, ha a rendezvény üzenete
hosszútávon megmaradna a vendégek
emlékezetében? A céges megjelenés
tartalmazhatja a cég logoját, céged üzenetét
vagy főbb alapértékeit, mint pl. innováció,
partnerség, stb… Természetesen a
leglátványosabb mindig az, amikor a cég
terméke jelenik meg a show-ban. Danny Blue
kreativitása nem ismer határokat, tudása
pedig lehetővé teszi, hogy a megrendelő cég
termékét bevonja online műsorába, legyen
szó egy kis gyufásdoboz méretű termékről
vagy akár egy autóról.



MEGDÖBBENTŐ ÉS
MEGMAGYARÁZHATATLAN

FANTASZTIKUS
JÓSLAT

+100.000 Ft
az exkluzív show 
kiegészítéseként

Ahogy Danny megjósolta a VB győztesét, a Hungaroring
dobogósát, egy látványos kísérletben a céges nap vagy a céges
műsor jóslatát is elkészíti. A jóslatot tartalmazó doboz már a AZ
ONLINE SHOW elejétől fogva látszhat Danny mögött! Minden
résztvevő a saját szemével bizonyosodhat meg róla, hogy a
dobozhoz senki nem férhet hozzá, így a produkció folyamán
egyre nő az izgalom, míg végül kiderül, hogy Danny pontosan
előrelátta az online nézők választásait.



ÁRAJÁNLAT

Az ajánlat maximum 21 napig érvényes, megrendelés szerződéskötéskor lép életbe. A showműsor technikai, streaming és személyes
igényeivel kapcsolatos költségeket a tiszteletdíj nem tartalmazza, azok a megrendelő által külön biztosítandóak. Az ajánlatban szereplő
árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Exkluzív Online Show (kb. 30 perc) 395.000 Ft

Többre gondoltál? Céges ajánlat…

Kiegészítések a Mentalista Show-hoz

Exkluzív Online Show 300 fő felett (kb. 30 perc) 490.000 Ft

Szolgáltatás angol vagy német nyelven

+80.000 FtCéges kiegészítés (Exkluzív Online Show része)

+80.000 Ft

Fantasztikus jóslat +100.000 Ft

Exkluzív Mentalista Show Felvétel (kb. 30 perc) 395.000 Ft



Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyerte tetszését, és
Danny virtuális jelenlétével felejthetetlen pillanatokat

szerez majd Ön és partnerei számára!
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