חווית בידור בלתי נשכחת

זה תענוג להכיר .אני
אמן חושים וג'נטלמן.
“יש את החיים לפני מתי ואת החיים אחרי מתי”
שרון קליין

מגיע לכם חוויות בלתי נשכחות

כשאתם מחפשים מופע שיעשיר את האירוע שלכם ,חשוב לוודא שהמופע מתאים
לגובה הציפיות .האנשים שתזמינו לאירוע מכירים אתכם כבר ומקווים שתפתיעו עוד
יותר משנים קודמות.
לכן שלושת המופעים שמתי מציע יתנו לכם את מענה הולם .בול כמו שאתם מחפשים.
שילוב של טכניקות פסיכולוגיות ,קריאת שפת גוף וסוגסטיות ,יוצרות את דבר אחד –
מחמאות מהאורחים שלכם.

מופע קבלת פנים
האורחים שלכם יחוו את מופע קבלת הפנים של מתי ממקומם .מתי יעבור בין כל השולחנות
ומוקדי העניין בקבלת פנים.
צפו לקטעים בלתי יאומנים אשר קורים ממש מתחת לאף ומול עיניהם של האורחים שלכם ,אבל
תמיד באווירה נעימה ,ג'נטלמנית ומכבדת.
טיפ חשוב :הוסיפו את המופע המרכזי על מנת להעשיר את החוויה הכוללת של האירוע ולשלש
את מספר ההודעות עם מחמאות שתקבלו בנוגע לאירוע.

המופע המרכזי
המופע המרכזי מאפשר לכם לנשום לרווחה ולהנות באירוע שלכם .כולם ביחד יראו כיצד מתי
משלב את כל הקהל במופע אלגנטי וייחודי .והכי חשוב  -מופע שמכבד את המשתתפים שבו
ואתכם בכך שבחרתם באמן חושים שהוא  Menschוג'נטלמן .דמיינו מופע אשר גורם לכל
הקהל לשאול בסוף “איך הוא עשה את זה?” אפילו שבעה שבועות לאחר המופע ,בזמן ארוחה
משפחתית .האירוע שלכם ייחודי .הזמינו מופע שיכול להיות מותאם עבורכם ועבור המסר או
המותג של החברה שלכם.

”! אבל מתי עדיין הצליח לגלות איזה משקה טעמתי,“באמת שניסיתי לעבוד עליו

מכללת עמק יזרעאל

“I first saw Mattis show at an opening event for a club in TLV, he truly amazed me and I was
still thinking about what I saw for a few days after. Highly recommended!”

Jacob

“Thank you for an incredible evening, an event that wont be forgotten for long time!”

Drorit

“I booked Matti for a second time for a triple birthday event, it was amazing and mind blowing
and we received so many compliments for it. Cant recommend it enough!”

Guy

"החלק שהכי מרגש אותי במופע זה כשהציפיות
 תחזיות לא יאומנות.שלכם מתגשמות
".ורגעים בלתי נשכחים בדרך אליכם

מתי ויינברג

מהרו וצרו קשר עם מתי עכשיו

+972 - 545 - 998 - 936
matti@mattiweinberg.com

