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Intervenções

Todos sabemos como um dia inteiro em uma Convenção,
pode ser exaustivo. Uma palestra atrás da outra, dados,
metas e um sem fim de informações a serem absorvidas.

Uma ótima opção para reenergizar o público, são curtas
intervenções lúdicas realizadas ao longo do dia, entre as
principais atividades. As pessoas vão rir, se surpreender e
interagir.

Além de criar um dinamismo diferenciado  e aliviar o
cansaço dos participantes, essas performances podem ser
customizadas para reforçar mensagens relevantes ao
evento, de uma maneira leve e descontraída, auxiliando em
sua fixação.

Assista o teaser

https://vimeo.com/286180877


Nada de pombinhas, fraque ou coelho saindo
da cartola. 

Juan Araújo traz um show moderno e
divertido, no qual o impossível acontece com
muito bom humor e interatividade,
desenvolvido especialmente para o ambiente
corporativo.

Também com possibilidade de customização.

Ideal para  encerramento de eventos ou
momentos de confraternização.

Assista o teaser

One Man Show

https://vimeo.com/269081668




Palestra Lúdica Customizada

Uma necessidade básica de todas as empresas é se
comunicar. Não só transmitir sua mensagem, mas cuidar
para que ela chegue de forma clara, precisa e marcante
para que, mais do que recebida, ela seja absorvida e
internalizada pelos clientes, parceiros e colaboradores.

A partir de um briefing detalhado, Juan Araújo pode criar
apresentações lúdicas sob medida e atender às
necessidades de sua empresa. Quer seja no lançamento de
produtos,convenções, ações de endomarketing ou diversas
outras ocasiões.

Você ficará surpreso com o poder comunicativo que o
Ilusionismo Corporativo tem e como as pessoas assimilam
de outra maneira os conteúdos quando estes não são
meramente expostos, mas vêm envolvidos com
interatividade, surpresa e diversão.



Este formato 'walk around' é uma opção para
situações em que não se deseje interromper o
andamento do evento com um show formal no
palco. 

Juan Araújo circula pelo ambiente, fazendo
breves performances junto aos grupos de
convidados, separadamente. 

Ideal para momentos como recepções,
coquetéis, jantares.  Proporcionando além de
diversão, uma boa forma de integração entre
os presentes. 

Ilusionismo de Proximidade

Assista o teaser

https://vimeo.com/271144367




 
 

Juan Araújo

Ilusionista profissional desde 2005, atuando
principalmente em eventos de empresas com palestras e
shows, usando o humor e o ilusionismo para entreter e
transmitir de maneira leve e eficaz conteúdos
pertinentes ao ambiente corporativo.

No meio artístico, ministra conferências e presta
consultoria para profissionais da área, publica artigos
em periódicos especializados e atua nos principais
Festivais de Arte Mágica.               

               • Campeão Latino-americano de Ilusionismo
               • Vencedor do 'Festival de Progresso com Humor'
               • Integrante dos 'Mágicos sem Fronteiras'
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Nada de aparelhos ou
caixas enormes.
Apresentações

flexíveis e práticas.



“O trabalho foi sensacional. Um ponto diferencial
do Juan é se adequar a cada tipo de público.” 

Alexandre Chequim - Grupo Orium

“Ele pegou o conceito de nossa convenção e
encantou os nossos clientes. O Juan é
maravilhoso, eu recomento.” 

 Thiago Larentes - Puratos

“O público adorou! Foi melhor que o esperado.
Com certeza superou nossas expectativas.”

 Washington Matos – SucessOdonto

“A apresentação foi um sucesso e conseguimos
destacar os temas corporativos tratados em
nosso encontro, fazendo com que nosso público
internalizasse estes valores. Parabéns Juan!” 

Ana Paula – Mais Continental.

“Todos os comentários pós-evento foram muito
bons, superou as expectativas.” 

Sandra Braun - Caeté Embalagens.

“Contratamos o show com o objetivo de
promover integração entre os participantes e
trazer leveza e bom humor depois de um dia de
muito conteúdo. Esses objetivos foram
plenamente atingidos.” 

 Clarice Koch – Sicredi

O que tem a dizer quem contratou?





Gerando impacto positivo no evento



(11) 94036-0152

Solicite uma proposta

eventos@juanaraujo.com.br

www.juanaraujo.com.br

juanaraujoilusionista
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