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Poznajcie nowe oblicze iluzji, które
odkrywa przed Wami Serafin Lisowski,

W jego wydaniu profesjonalizm nie
oznacza przewidywalności ani nudy. To

raczej ciągłe dążenie do sprawiania
Wam radości i dostarczania emocji. W

myśl słów “Nic nie staje się realne,
dopóki nie jest doświadczone.” buduje
pełne napięcia i wyzwań pokazy magii,

mentalne zagadki, wystąpienia na
targach, weselach, premierach i

galach, dopasowując repertuar do
Waszych oczekiwań i marzeń.

O MNIE...



Przygotowane przeze mnie pokazy porwą
każdego widza, bez względu na jego wiek! 

Doświadczenie, które zdobyłem dając
setki wystepów pomogło mi w specjalnym
dobieraniu programu pod starszą
publiczność, jak i tą młodszą. 

DLA KOGO  
 POKAZ ?



Chcesz zapewnić swoim gościom
niepowtarzalne doznania. Zaproś ich na
magiczne show, którego się nie
spodziewają, organizując niezapomniany
pokaz iluzji w hotelu!

 

Niezależnie od tego czy przygotowujesz
imprezę okolicznościową, Andrzejki,
Sylwester, czy bal karnawałowy – masz
pewność, że Twoi goście doświadczą
rozrywki na najwyższym poziomie. Iluzjonista
Serafin Lisowski podejmuje się też stałej,
cyklicznej współpracy, która może wpisać
się w Twoją wyjątkową ofertę i ją
wzmacniać.

POKAZY W HOTELACH



ILUZJA NA IMPREZĘ FIRMOWĄ

Pracownicy, których zapraszasz na
urodziny firmy, partnerzy biznesowi na
ekskluzywnym przyjęciu, a także
potencjalni klienci na spotkaniu
promocyjnym docenią Twoją wizję i
kreatywne podejście do marketingu!
Goście będą pod wrażeniem magicznych
umiejętności Serafina Lisowskiego.
 
Iluzjonista oczaruje ich spadającymi z nieba
banknotami i czytaniem w myślach. A
nawet sprawi, że czas się zatrzyma! Dzięki
takiemu niesztampowemu podejściu Twoja
marka zyska unikatowy wizerunek.



Pokaz iluzji na prywatny event

Urodziny najlepszego przyjaciela?
Rocznica ślubu? Wieczór panieński? Daj

się ponieść magii! Profesjonalny
iluzjonista przygotuje na Twoje prywatne

przyjęcie specjalny pokaz iluzji, który
zapamiętasz wraz ze swoimi gośćmi na

długo! Zaskocz ich atrakcjami, które
zazwyczaj kojarzymy z wielkimi

występami i telewizyjnym rozmachem.
Albo… spraw niespodziankę bliskiej

osobie z okazji jej święta!



ILUZJONISTA NA WESELE Ten dzień przeżywacie raz w życiu, a
możecie sprawić, że dla Waszych
gości też będzie wyjątkowy! Spośród
wszystkich przyjęć, wesel i imprez, w
których uczestniczyli, to właśnie
show Serafina Lisowskiego sprawi, że
najmocniej zapamiętają Wasz ślub!
Pokaz iluzji nie z tego świata,
psychologiczne zagadki, które
wciągną każdego, a to wszystko w
asyście humoru i niespodzianek.
 
Najbardziej energetyczne,
spontaniczne i angażujące show
pełne momentów zdumienia –
przygotowane specjalnie na Wasz
wielki dzień!
 



Pokazy
dla dzieci

Najmłodszy widz, to najbardziej wymagający widz! Program ,,Magia na wesoło",
wypełniony świetną dozą humoru podczas którego dzieci doświadczają

niesamowitych wrażeń. Widowisko składa się z dwóch części: muzycznej, w
trakcie której Iluzjonista zabiera wszystkich w niesamowitą magiczną podróż
oraz interaktywnej – część z czynnym udziałem publiczności, podczas której

osoba zaproszona na scenę, czaruje razem z Iluzjonistą.



pełne zaangażowanie
publiczności
niesamowite reakcje
rozrywkę na najwyższym
poziomie
zaburzenie praw fizyki i
grawitacji! 
miłe wspomnienia, które
zagoszczą w pamięci na
bardzo długo...

CO DAJĄ POKAZY ILUZJI?



Iluzjonista na Twoje życzenie w Twoim mieście!
Serafin Lisowski iluzjonista

wymykający się regułom czasu i
przestrzeni, jest osobą, która
naprawdę potrafi zaskoczyć.
Jeśli zastanawiasz się nad

atrakcją dla pracowników na
imprezie firmowej, bankiecie,
weselu lub innej uroczystości,

pozwól przeżyć swoim gościom
coś niezwykłego i

niepowtarzalnego! Miejsca, w
jakich Serafin najczęściej

występuje to Szczecin, Stargard,
Pyrzyce, Koszalin, Kołobrzeg,
Poznań, Kalisz i Barlinek, lecz
na Twoje życzenie zjawii się w

dowolnym miejscu – jest
przecież iluzjonistą.



CENNIK
Każdy pokaz wyceniany jest indywidualnie!

Przykładowo: 

Program 45 min ,,Magia na wesoło",
który doskonale sprawdza się na scenie
 to koszt 500 zł (Szczecin i okolice). 
W bardziej odległe miejsca trzeba liczyć się
z kosztami dojazdu w kwocie 0,80 gr/km. 



     Porozmawiajmy!
W każdej chwili możesz do mnie zadzwonić lub wysłać maila w

sprawie pytań na temat pokazu. 
             Telefon

      536 - 545 - 403

Adres e-mail

serafin.lisowski@wp.pl

Strona internetowa

https://www.facebook.com/Iluzjonista-
Serafin-Lisowski-102412507907112

Nie zwlekaj zamów pokaz już dziś!!!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


                DJ DAVE - Dawid Wajda
Niesamowity DJ i wodzirej, który ma na

swoim koncie setki imprez! Sumienność,
bogaty repertuar i wspaniała charyzma porwie
nawet najbardziej wymagającą publiczność!

Człowiek z mikrofonem w ręce urodzony! 
tel. 781 - 359 - 427 

strona: https://www.facebook.com/Dj-Dave-
Impreza-z-Klas%C4%85-102904978076160

           SERAPH PHOTOGRAPHY
Duet fotograf  + kamerzysta to idealne

połączenie! Ta para świetnie sobie radzi
z każdym rodzajem fotografii!

       tel. 575 345 872
strona:https://www.facebook.com/Ser

aphPhotography/

      Współpracuje z niesamowitymi ludźmi
Gorąco polecam i zachęcam do skorzystania z ich usług


