


 

Velmi vtipná interaktivní show pro děti - po celou dobu show se 
děti skvěle baví, smějí se a žasnou nad kouzelnickými triky. 

Na závěr děti pomohou kouzelníkovi vyčarovat propagovaný 
produkt (např. kniha, hračka, oblečení z nové dětské kolekce atp.) 

Po dohodě je možné vytvořit i speciální kouzelnický program 
s produkty klienta.  

Délka od 20 do 60 min (případně 3x 20 min) 

- přítomnost kouzelníka může být několik hodin, až cenný den a lze ji využít několika způsoby: 
(produkci je možné barevně sladit s korporátní identitou klienta) 

Kouzelník se postará o skvělou zábavu dětí s tvarovacími balónky 
a rodiče se tak mohou nerušeně věnovat nakupování nebo 
získávání důležitých informací od 
obchodníka (např. v obchodě s 
oblečením, autosalonu, veletrhu či 
soukromém eventu) 

Jednou z možností je, že kouzelník stojí před obchodem a tvaruje zvířátka 
z balónků a láká potencionální klienty k navštívení obchodu a nákupu v něm. 
Dětem kouzelník předá zvířátko a rodičům letáček obchodu. Produkci je 
možné uskutečnit i přímo v obchodě (na pobočce atp.), což více motivuje 
rodiče k nákupu.  

Program vhodný na dny dětí, dny otevřených dveří, roadshow atp. 

Zajistíme Vám celodenní zábavu dětí – program je možné sestavit do 

různých bloků kouzlení a tvarování zvířátek z balónků, soutěží o 

produkty klienta, doplněním o další dětské baviče všeho druhu.   

Kromě nabízených programů je možné i vytvořit speciální program na 
přání klienta. Možnosti jsou téměř neomezené. Do představení lze bez 
problémů zakomponovat výrobky klienta nebo celý program sladit 
s korporátní identitou klienta.   



 

Kouzlení a balónková produkce – Každoroční tematické kouzelnické představení 
pro děti na závěr vyhlášení celorepublikové soutěže základních škol. 

 

Promo show – interaktivní kouzelnické představení na veletrhu knihy – závěrečné 
objevení a představení nově prezentované knihy nakladatelství Fraus.  

 

 

Kouzlení a balónková produkce – opakovaná produkce na firemních 

dětských dnech, mikulášských akcích ad. 

 

Kouzlení a balónková produkce –opakovaná produkce na veřejných 

akcích pořádaných DPP pro děti – dny dětí, mikulášské akce. 

 

Kouzlení a balónková produkce – pravidelná častá spolupráce na veřejných i 

soukromých akcích. 

 

 

 

 

 

 

Web: www.raysalman.com 

Email: info@raysalman.com 

Tel: +420 604 857 858  

 

Ceny se odvíjejí od délky produkce, náročnosti a cenový návrh se stanovuje na základě konzultace. 

Běžné cenové rozpětí je 4 000 Kč – 15 000 Kč (v případě zajišťování aparatury a dalších umělců i více). 


