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4.3K

SUBSKRYBCJI

OBSERWUJĄCYCH

NAJBARDZIEJ
ROZPOZNAWALNY MAGIK
DLA DZIECI W POLSCE

Promuj swój produkt, usługę lub markę 

OBSERWUJĄCYCH

OBSERWUJĄCYCH1.2M 

217K

4.7K

o gwiazdę TikToka i YouTube.

na Social Mediach Pana Buźki 
lub zaproś Go na swój event, 
aby wzbogacić wydarzenie  

panbuzka.pl
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W LICZBACH W PAŹDZIERNIKU
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REKLAMA
Z DUŻYM ZASIĘGIEM I POMYSŁEM

Jeżeli masz produkt lub usługę, które
wpasowują się w familijny content, możesz

skorzystać z popularności Tego Żółtego
Magika i razem z Nim stworzyć reklamę, 

która dotrze do dużej grupy osób. 

panbuzka.pl

Pan Buźka współpracował z wieloma firmami 
i wszystkie reklamy osiągnęły od kilkuset tysięcy
wyświetleń do nawet kilku milionów. 

Każda współpraca ustalana jest indywidualnie,
dlatego sam możesz zaproponować ilość
filmów, czas trwania kampanii oraz platformy,
gdzie ma być promowana Twoja marka.

Milionowe zasięgi mówią same za siebie. Pan
Buźka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych
TikTokerów i YouTuberów w Polsce, którego
uwielbiają wszystkie dzieci i ich rodzice.



TIKTOKER
NA TWOIM WYDARZENIU

Możesz zaprosić Pana Buźkę na 
organizowane przez siebie wydarzenie. 

Premiera filmu w kinie, koncert, 
piknik rodzinny czy otwarcie nowego 

supermarketu to tylko kilka propozycji, 
które idealnie nadają się na 

zaproszenie znanego TikTokera. 

panbuzka.pl

Pan Buźka chętnie zapozuje do zdjęć na
ściance, rozda autografy, nagra z gośćmi
TikToki oraz podpisze swoje książki. 

Jego obecność na evencie można również
połączyć z pokazem magii lub animacjami
w zależności od charakteru imprezy. 

Współpracował m.in z Farmą Iluzji,
Energylandią, Rabkolandem.

Chętnie pomoże w organizacji spotkania z
innymi Tiktokerami.



Pokaz magii Pana Buźki to przezabawne,
familijne show wypełnione gagami i żartami

wywołującymi niekontrolowane ataki śmiechu.
Podczas występu publika bierze czynny udział

pomagając magikowi czarować 
i wypowiadać zaklęcia. 

Ten żółty iluzjonista to również fenomenalny
animator, który tańcem, charyzmą 

oraz humorem potrafi rozruszać 
tysiące osób pod sceną. 

panbuzka.pl

Idealna propozycja na duże i małe eventy

ŻÓŁTY MAGIK
I PORYWAJĄCY ANIMATOR

Show, na którym dobrze bawią się zarówno
dzieci jak i dorośli, a wszystkie gagi i żarty
dopasowane są do rodzinnej rozrywki.

Gry, zabawy, konkursy oraz tańce, czyli
energiczne i pełne humoru animacje, które
porwą wszystkich do wspólnej zabawy!

Pan Buźka może poprowadzić jeden
konkurs, blok animacyjny czy nawet całą
imprezę, w zależności od potrzeb imprezy.



panbuzka.pl

WSPÓŁPRACE
-KLIKNIJ W ZDJĘCIE I ZOBACZ

TURNIEJ
CZARODZIEJÓWDO GÓRY NOGAMI KLIK TRIX

https://akcje.mamotoja.pl/miasteczko-zmyslow-2020/spotkania-online?fbclid=IwAR0ibI-0CZLF9WnS6FoT4lsKFnH-WgKG-BqIGq7srHlVHruRD6M1sv3B6HQ
https://akcje.mamotoja.pl/miasteczko-zmyslow-2020/spotkania-online?fbclid=IwAR0ibI-0CZLF9WnS6FoT4lsKFnH-WgKG-BqIGq7srHlVHruRD6M1sv3B6HQ
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7029381059242478853?is_from_webapp=v1&item_id=7029381059242478853
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7099433395968625926?_r=1&_t=8XO3Mo22gVC&is_from_webapp=v1&item_id=7099433395968625926
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7021183525311302918?is_from_webapp=v1&item_id=7021183525311302918
https://akcje.mamotoja.pl/miasteczko-zmyslow-2020/spotkania-online?fbclid=IwAR0ibI-0CZLF9WnS6FoT4lsKFnH-WgKG-BqIGq7srHlVHruRD6M1sv3B6HQ
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7040496847189740805?is_from_webapp=v1&item_id=7040496847189740805
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7040496847189740805?is_from_webapp=v1&item_id=7040496847189740805
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7063035913676393733?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7063035913676393733?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7063035913676393733
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/6988138706142088453?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/6988138706142088453?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7145143447849012486?_r=1&_t=8XO1DZGEnLy&is_from_webapp=v1&item_id=7145143447849012486
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7133523459119926534?_r=1&_t=8XO1Gkkoa1e&is_from_webapp=v1&item_id=7133523459119926534
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7106406765268438277?_r=1&_t=8XO1KpIi2wH&is_from_webapp=v1&item_id=7106406765268438277
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7133523459119926534?_r=1&_t=8XO1Gkkoa1e&is_from_webapp=v1&item_id=7133523459119926534
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7145143447849012486?_r=1&_t=8XO1DZGEnLy&is_from_webapp=v1&item_id=7145143447849012486
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7106406765268438277?_r=1&_t=8XO1KpIi2wH&is_from_webapp=v1&item_id=7106406765268438277
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7029381059242478853?is_from_webapp=v1&item_id=7029381059242478853
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7029381059242478853?is_from_webapp=v1&item_id=7029381059242478853
https://www.tiktok.com/@pan_buzka/video/7021183525311302918?is_from_webapp=v1&item_id=7021183525311302918
https://v16-webapp.tiktok.com/709029db84f24e53087e54130c1af739/63630bde/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c003/eb088ba976734923801de61f7dcd85ad/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=3574&bt=1787&cs=0&ds=3&ft=kLO5qyF9Zmo0P3Q.QBkVQZYS1iHKJdmC0&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=aGQ3NGY6N2Q4PGlnNmY2aUBpM25kaDo6Zms3ZDMzNzczM0AyNWNhYWAxXzMxMTRhXy82YSNlZ2ducjRfLjBgLS1kMTZzcw%3D%3D&l=20221102183012010192043199144E7901&btag=80000


DUŻE ZASIĘGI!

WARTOŚĆ DODANA!

WZBOGACENIE
IMPREZY!

WIĘKSZA
FREKWENCJA!

ROZGŁOS 
W SOCIAL MEDIACH!

KORZYŚCI
WSPÓŁPRACY

POZYTYWNE
SKOJARZENIA!

Liczba obserwujących Pana Buźkę na Social Mediach 
pozwoli Twojej marce dotrzeć do dużej grupy osób.

Reklama nagrana przez Pana Buźkę 
pozwoli zbudować pozytywne 
skojarzenia pomiędzy Jego fanami 
a Twoim produktem.

Twoja marka nabierze większego prestiżu, kiedy będzie
promowana przez jednego z najbardziej znanych
TikTokerów w Polsce.

Zaproszenie Pana Buźki na organizowane 
przez Ciebie wydarzenie sprawi, że 
będzie ono atrakcyjniejsze dla gości.

Możesz spodziewać się większej liczby
uczestników, kiedy dowiedzą się, że na
imprezie pojawi się Pan Buźka.

Pan Buźka i jego fani z pewnością 
nagrają TIkToki z Twojej imprezy 
i dodatkowo zareklamują całe wydarzenie.

panbuzka.pl
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współpraca  na terenie 
całej Polski

rozpoznawalność 
i przyjazny content
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