
SHOW AJÁNLAT

KÜLÖNLEGES  SZÓRAKOZTATÁS 



Danny Blue Uri Geller utódjaként vált országosan ismertté, „A Tudatfeletti“ című
saját szórakoztató televízióműsorában még a legszkeptikusabbakat is meglepte.
Gondolatolvasás, tárgyak mozgatása, manipuláció. Látványos műsoraival hihetet-
len képességeiről tesz tanúbizonyságot Magyarország legismertebb mentalistája.
Műsoraiban minden a gondolatokról, a gondolkodásról szól, nem “csak”
gondolatot olvas, hanem gondolatot ébreszt, elgondolkodtat, ámulatba ejt. A
show közben és végén az emberek folyton felteszik a kérdést magukban és a
Mentalistának is:

HOGYAN CSINÁLJA???



SHOW OPCIÓK

Tegye 
felejthetetlenné

rendezvényét ezekkel 
az egyedülálló és 

megdöbbentő
show-ötletekkel, amit 

Danny Blue kínál 
Önnek.

Exkluzív Show

Close Up

Céges
Műsorok

Lehetetlen
Mutatványok

Ajándék ötletek



EXKLUZÍV 
MENTALISTA 
SHOW

CÉGES
RENDEZVÉNYEK

30-40 PERC
GÁLAVACSORÁK

DÍJÁTADÓK

A rendezvény koncepciójába illeszkedő
interaktív, izgalmas és intelligens mentalista
műsor, melyben megdöbbentő mutatványok
nyűgözik le a nézőket. Danny humoros
stílusával és izgalmas mutatványaival addig
fokozza a hangulatot, ameddig csak lehet, a
nézők pedig sokáig megőrzik
emlékezetükben 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!



A fenti show kiegészíthető 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 megjelenítés
tartalmazhatja a cég logoját vagy akár lehet szó
céges arculatú szöveges műsorrészről.
Természetesen a leglátványosabb mindig az,
amikor a cég terméke jelenik meg a show-ban.
Danny Blue kreativitása és tudása lehetővé
teszi, hogy a megrendelő cég termékét bevonja
műsorába legyen szó egy kis gyufásdoboz
méretű termékről vagy akár egy autóról.

A CÉG 
ÜZENETE

CÉGES 
MEGJELENÍTÉS

EGYEDÜLÁLLÓ
ÉLMÉNY

CÉGES
KIEGÉSZÍTÉS



CÉGRE
SZABHATÓ

SZÓRAKOZTATÁS
KÖZVETLEN
KÖZELRŐL

KOKTÉL PARTIK
GÁLAVACSORÁK

PRIVÁT ESEMÉNYEK

GONDOLATOLVASÁS
KÖZVETLEN
KÖZELRŐL

A Mentalista show előtt vagy után
közvetlen közelről átélhető
mutatványok Danny Blue
közreműködésében. A rendezvény
résztvevőinek szemtől szemben
bizonyítja be, hogy nem léteznek
véletlenek, sőt pár kísérlet erejéig a
nézők is átélhetik akár a
gondolatátvitelt is.



FÉLELMETESEN
IZGALMAS

MEGDÖBBENTŐ ÉS
MEGMAGYARÁZHATATLAN

HALÁLBIZTOS
MEGÉRZÉS

FANTASZTIKUS
JÓSLAT

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 produkció vagy a nap elejétől fogva
fent lóghat a színpadon! Minden résztvevő a saját szemével
bizonyosodhat meg róla, hogy a dobozhoz senki nem férhet hozzá, így a
nap/produkcó folyamán egyre nő az izgalom.

A Mentalista show kiegészíthető egy hátborzongatóan izgalmas műsorszámmal.
Danny egy kiválasztott férfit a színpadra hív, akit úgy kísérnek be a 4 felállított
doboz egyikébe, hogy azt sem a nézők, sem pedig Danny nem láthatja, és a
megérzéseire hagyatkozva megróbálja a 3 üres doboz kettéfűrészelni. Az izgalom
és a feszültség már a produkció elején tapinthatóvá válik. Amikor már csak 2
doboz marad, akkor pedig mindenki lélegzetvisszatartva figyeli a produkciót.



MOTIVÁCIÓS
ELŐADÁS

NYILVÁNOS
ATTRAKCIÓ

Szeretnéd egyedivé tenni a promóciódat? Danny segít
elkápráztatni a célközönséged! A Publicity Stunt olyan merész és
meglepő mutatvány, mely nagy nyílvánosságot biztosít a
megrendelő cég termékének és magának a cégnek is.
Felejthetetlen, különleges élménnyé teszi a megjelenésed,
biztosítva ezzel, hogy a promóció terméke és a cég márkája
hosszútávon megmaradjon az emberek emlékezetében.

FIGYELEMFELKELTŐ
PROMÓCIÓ

ÖSZTÖNZŐ
INSPIRÁCIÓ

Szakmai rendezvények esetén sokszor felmerül az igény, hogy az esemény
témájától eltérő színvonalas előadással keltsék fel az érdeklődést a
résztvevőkben. Danny Blue több témához kapcsolódóan tud segítséget
nyújtani, ahhoz, hogy a rendezvényed igazán izgalmasan, felejthetetlenül
induljon.



CÉGESÍTHETŐ

ÉSZBONTÓ
KIHÍVÁS

Egy igazi Danny Blue mutatvány, mellyel a vendégek
maguk is ámulatba ejthetnek másokat. Átélhetik a
megdöbbentés csodáját.

Már a rendezvény elején szerepet kaphat és interaktivitásra
készteti az esemény vendégeit. A varázstoll már az esemény
elején elgondolkodtató feladványt ad és ízelítőt ad a
rendezvény koncepciójából, hangulatából.

VARÁZSTOLL

MENTÁL
KOCKA

Danny Blue levarázsolja a terhet a válladról! Nem kell gondolkodnod a 
rendezvényedhez tartozó búcsúajándékon, mert Danny Blue a showjához 

illeszkedő logozható ajándékokat ajánl Neked. 

CÉGES
AJÁNDÉKOK



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

is elgondolkodtatja!
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