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O AUTORZE
Tomasz Jusza to polski iluzjonista, specjalizujący się w występach na eventach firmowych oraz
weselach. Doskonale łączy swój unikalny styl występów z nowoczesnym spojrzeniem
na dostarczanie rozrywki na najwyższym poziomie. Jego pokazy to niezwykłe spektakle pełne
magii, humoru, pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń. Od kilkunastu lat aktywny na
scenach całego kraju, po którym stale podróżuje dając ponad 100 pokazów rocznie. W swoich
pokazach stawia na oryginalny sposób prezentowania efektów, doprawiony niebanalnym
poczuciem humoru, ciekawą interakcję z widzem oraz autorskie koncepcje i rozwiązania
artystyczne. Od lat jest także aktywnym uczestnikiem szkoleń i spotkań branżowych, gdzie
wielokrotnie występował w roli wykładowcy.
Jego kunszt i talent doceniły zarówno światowe marki, takie jak Google, Toyota, Swarovski,
Intel, ING, LIDL, Leroy Merlin, SEPHORA, jak również setki agencji artystycznych, hoteli oraz
instytucji kultury. Wykonał już ponad tysiąc
występów,
kreatywnie
uświetniając
najważniejsze wydarzenia biznesowe, gale
i uroczyste bankiety. Był także gościem
telewizji TVN, TVP i Polskiego Radia.
Doskonale zaprezentował się w programie
MAM TALENT, gdzie oczarowane jury
dwukrotnie przyznało mu 3 razy TAK!

Tomasz jest także twórcą Projektu iLuzja –
nowoczesnego spojrzenia na sztukę iluzji,
w którym zamiast magicznej różdżki
i cylindra używa iPadów, laserów i innych
nowoczesnych technologii. Ta koncepcja to
unikalne i bardzo nowoczesne podejście
do kwestii występów dla współczesnego,
inteligentnego
widza,
oczekującego
pokazów dopracowanych w każdym
detalu.
Stały rozwój repertuaru oraz nieustanna praca nad swoimi umiejętności sprawiają, że jest
jednym z najbardziej zapracowanych iluzjonistów w Polsce.
Prywatnie Tomasz jest mężem wspaniałej żony i ojcem cudownego syna. Poza iluzją chętnie
spędza czas na górskich szlakach, na pokładzie żaglówki lub z nosem w ciekawej książce,
koniecznie z kubkiem herbaty Earl Grey w dłoni!
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.tomaszjusza.com
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KILKA DANYCH STATYSTYCZNYCH
LICZBA WESEL W POLSCE
Lata 90
2000 r.
2010 r.
2013 r.
Ostatnie lata
0 tys.

50 tys.

100 tys.

150 tys.

200 tys.

2,5-3 mld zł

7 mld zł
KWOTA, KTÓRA
ROCZNIE TRAFIA
DO KOPERT

70%

LICZBA WESEL
Z BUDŻETEM DO
40 TYS. ZŁ

40%

WESELA NA
50- 100 GOŚCI

35%

250 tys.

WESELA NA 100- 200 GOŚCI

WARTOŚĆ RYNKU
WESELNEGO
W POLSCE

WZROST KOSZTÓW
ORGANIZACJI
WESELA W CIĄGU
OSTATNICH 10 LAT

50%

TYLU POLAKÓW
BIERZE ŚLUB
W WIEKU 18-30
LAT

84%
ŹRÓDŁO DANYCH - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
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O WESELACH
CO TO JEST WESELE?
Dobre pytanie...a odpowiedź wcale nie jest taka prosta, choć na pierwszy rzut oka wydaje się
oczywista. Wszystko zależy od tego, kogo o to spytamy, bo wesele to tak naprawdę zbiór
„interesów” kilku grup, zarówno po stronie gości, jak i po stronie osób zaangażowanych
w jego organizację i przebieg.
Gdy ja zaczynałem swoją przygodę z występami na weselach, miałem wiele obaw
wynikających nie tyle z kwestii artystycznych i biznesowych, co z nieznajomości specyfiki tego
typu imprez. Jako dziecko byłem na 2-3 weselach i potem przez wiele lat nie byłem na
żadnym. Dlatego najzwyczajniej w świecie nie wiedziałem jak ono wygląda, ile trwa, kto tam
jest i co się będzie działo. Nie znałem roli, jaką pełnią poszczególni ludzie, a ta wiedza okazała
się później bardzo przydatna.

KOGO SPOTKASZ
Przyjrzyjmy się więc kwestii tego 'czym jest wesele' z punktu widzenia konkretnych osób. Na
kolejnych stronach znajduje się szczegółowy opis oraz analiza poszczególnych osób, grup
gości i podwykonawców. Uwzględniłem aspekty, które te grupy wyróżniają i na które warto
zwrócić uwagę podczas naszej obecności i pracy na weselu. Polecam dokładnie zapoznać się
z tymi opisami, ponieważ dzięki nim łatwiej będzie spojrzeć na przyjęcie weselne oczami
każdej z opisanych grup, a tym samym lepiej zrozumieć ich intencje oraz punkty widzenia.
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MANAGER LOKALU
Manager sali (w hotelu lub restauracji) lub właściciel obiektu (w domu weselnym albo
agroturystyce) to osoba, która zwykle rozmawia z Parą Młodą na etapie przygotowań do
wesela i jest bezpośrednio odpowiedzialna za jego przebieg i jakość wystroju, posiłków,
serwisu itp. Bierze za to pieniądze i dlatego będzie mu zależało przede wszystkim na
zadowoleniu Klienta, czyli Pary Młodej.
W dodatku, przyjeżdżając do obiektu na pokaz stajemy się niejako gośćmi Managera –
czasem chcianymi, a czasem wręcz przeciwnie. Zatem jednym z naszych priorytetów powinno
być szybkie nawiązanie dobrych, asertywnych relacji z Managerem, gdyż jest on
odpowiedzialny za kilka spraw, które bezpośrednio nas dotyczą, takich jak:
miejsce do przygotowania się, czyli garderoba;
wstrzymanie pracy kelnerów na czas pokazu;
zorganizowanie warunków do pokazu np. ustawienie oświetlenia;
udostępnienie infrastruktury lokalu (np. stół lub krzesło, skorzystanie z wejścia tylko dla
pracowników itp.).
Młoda Para często polega na decyzjach Managera w takich sprawach jak garderoba dla nas,
dlatego właśnie warto już na starcie poznać się z tą osobą i pokazać z jak najbardziej
profesjonalnej strony. Zrobienie dobrego wrażenia (i dobrego pokazu!) może zaowocować
tym, że zostawiona Managerowi po pokazie wizytówka zapewni nam stałe źródło do
występów na lata! Im również zależy na posiadaniu kontaktu do profesjonalnych
podwykonawców, a skoro poznali (Ciebie!) na żywo, to będą tę znajomość cenić.
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MARKETING WESELNY
Marketing to bardzo obszerny dział biznesu, opisany w niejednej książce. Istnieje mnóstwo
źródeł wiedzy i praktycznych przykładów, które pozwolą każdemu nauczyć się podstawowych
technik reklamowania swoich usług. Ostatnio pojawia się również coraz więcej blogów,
vlogów i podcastów na ten temat. Wiele z nich jest naprawdę wysokiej jakości i warto się
z nimi zapoznać.
Ale nieco gorzej jest z wiedzą dedykowaną artystom, dlatego też skupię się tu na ogólnym
opisie kilku rozwiązań pasujących stricte nam - wykonawcom działającym w branży weselnej.
Część z nich to powszechne formy reklamy, takie jak profil na FB, a inne są dedykowane
branży ślubnej i weselnej. Potraktuj proszę te opisy jako wstęp do dalszego rozwoju
i poszukiwania wiedzy w tym temacie, ponieważ kwestia reklamy i marketingu to zagadnienie
na niejedną książkę, a nawet pięcioletnie studia, nie ma więc możliwości opisać wszystkiego
w tym e-booku. Zwłaszcza, że to bardzo rozwijający się i szybko ewoluujący świat, dlatego
należy na bieżąco śledzić nowinki branży reklamowej.

POZYSKIWANIE ZLECEŃ
TWOJE MIEJSCE W INTERNECIE - WWW, FB, IG
O tym, że warto mieć swoją internetową wizytówkę nie muszę chyba nikogo przekonywać.
W obecnych czasach zupełnie naturalnym sposobem poszukiwania informacji o usługach są
wyszukiwarki internetowe, portale społecznościowe oraz inne miejsca w sieci. Jest to coś
wręcz oczywistego i działa automatycznie - chcesz coś sprawdzić, nie wiesz czegoś, coś Cię
interesuje - szukasz w Internecie. Medium to można wykorzystać w różnym zakresie pokazać siebie i swoją ofertę w całości lub tylko delikatnie "zajawić" temat i zaprosić
zainteresowanych do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Tak czy inaczej, Internetu
zignorować się nie da.
Taką wizytówką jest przede wszystkim własna strona internetowa, odpowiednio
zaprojektowana i dostarczająca zainteresowanym niezbędnych informacji o Tobie i Twojej
ofercie. Dodatkowo, mogą to być konta w serwisach społecznościowych (strona firmowa na
FB, kanał na YT, konto na Instagramie itd.). Niektórzy rezygnują z własnej strony www
i ograniczają się tylko do kont w social mediach, traktując je jako alternatywną formę
internetowej wizytówki. Osobiście nie jestem fanem takiego rozwiązania, widzę w nim więcej
wad niż zalet. Ale by być choć w miarę obiektywnym opiszę tu plusy i minusy obu rozwiązań.
Listę porównawczą oraz krótki komentarz znajdziesz na następnej stronie.
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5 ETAPÓW WSPÓŁPRACY
Specjaliści od szkoleń powiedzieliby, że pora na "mięso", choć jestem przekonany, że już na
poprzednich stronach znalazłeś niejedną przydatną informację. W tym dziale opiszę pomysły,
porady, wnioski i spostrzeżenia, które wypracowałem przez ponad 12 lat pracy w branży
weselnej. Pisząc wprost - opowiem Ci o tym, czego nauczyłem się popełniając najróżniejsze
błędy, próbując, obserwując i wprowadzając w życie nowe pomysły.
Całość podzieliłem na pięć etapów. Będą to sprawy ofertowe, kwestie występujące przed
weselem, po przyjeździe na miejsce pokazu, w trakcie pokazu i te do załatwienia po występie.
Całość wynika z mojej praktyki i została "sprawdzona w boju". To bardzo cenna wiedza, do
której dojście kosztowało mnie dużo czasu, nerwów i pieniędzy. Bardzo Cię zatem proszę zachowaj ją dla siebie i wykorzystaj we własnej pracy w stopniu, jaki uznasz za stosowny.

PRZYGOTOWYWANIE OFERTY
W pierwszym etapie współpracy, gdy nastąpił już kontakt z klientem, zdobywam wszystkie
niezbędne informacje do procesu składania oferty - pytam o termin, liczbę gości, nazwę
obiektu, obecność dzieci, kwestię ewentualnych gości obcojęzycznych oraz o miejsce pokazu
(dokładne, gdyż na przykład miejscowości typu Wróblewo jest w Polsce wiele). Dzięki temu
mogę dokładnie określić wycenę, zwłaszcza koszty dojazdu. Pamiętaj, że:

KTO PYTA, TEN SPRZEDAJE
Specjaliści od sprzedaży takie zadawanie pytań nazywają metodą lejka sprzedażowego. Mają
one dwa cele. Po pierwsze odpowiedzi na nie pozwolą Ci określić możliwość i formę Twojej
oferty. Im więcej będziesz wiedział, tym lepiej ją przygotujesz i zmniejszysz
prawdopodobieństwo rozminięcia się z oczekiwaniami klienta. Stąd porównanie do lejka jego kształt symbolizuje zawężanie ogólnego zapytania do bardziej sprecyzowanej formy.
Po drugie - zadanie tych pytań klientowi buduje w jego oczach wizerunek Ciebie jako
profesjonalisty, czyli kogoś, kto chce dostarczyć mu sprofilowaną usługę. Moim zdaniem nie
ma nic gorszego niż wysyłanie gotowca z ofertą niezależnie od tego, czy klient szuka
krótkiego pokazu na obiedzie weselnym czy wielkiego show na przyjęcie dla 300 gości.
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Próba mikrofonu i muzyki
Te sprawy staram się załatwić w "przerwie na jednego", możliwie szybko i cicho. Dzięki
wcześniejszej rozmowie z zespołem/DJem zwykle idzie to gładko i bez problemów, choć
czasami pojawia się kłopot z regulacją głośności mikrofonu. Doświadczenie nauczyło mnie, że
wiele zespołów mimo posiadania dużej ilości sprzętu nagłośnieniowego nie bardzo potrafi go
obsługiwać. Zwykle tylko jedna osoba się na tym zna (lub tak twierdzi). Nie raz nie dwa
zdarzało mi się też wysłuchiwać "cmokań" i złośliwych komentarzy na temat domniemanej
niskiej jakości mojego mikrofonu, choć problem leżał w nieumiejętnym ustawieniu miksera.
Polecam takie uwagi puszczać mimo uszu i doprowadzić próbę dźwięku skutecznie do końca.
Przy okazji dorzucam cztery praktyczne porady:
Jeśli nie masz swojego mikrofonu, zawsze możesz spróbować pożyczyć go od
zespołu/DJa. Jeśli zakomunikujesz im to podczas wcześniejszej rozmowy telefonicznej, nie
powinno być z tym żadnego problemu;
Obecnie praktycznie zawsze jako nośnika muzyki używam pen drive. To bardzo wygodne
rozwiązanie, a żeby uniknąć ewentualnych problemów, należy mieć na pen drive
wyłącznie utwory potrzebne do pokazu, w formacie mp3, ze znormalizowaną głośnością.
Żadnych dokumentów czy zdjęć, gdyż potrafią one zresetować konsolety DJskie lub
miksery nagłośnieniowe i narobić problemu dźwiękowcom;
Jeśli w pokazie potrzebujesz odpowiednio puszczanej muzyki, warto mieć pomocnika,
który zna Twój program i będzie asystował przy odtwarzaniu jej przez zespół/DJa. Jeśli
nie, to zawsze możesz poprosić dźwiękowców o puszczenie odpowiednich utworów na
umówiony sygnał. Wystarczy ponumerowanie ich i posługiwanie się tą numeracją
w trakcie pokazu, używając zwyczajnego "poproszę o utwór nr 4". Warto też wcześniej
omówić poziom głośności utworów. U mnie wszystkie puszczane są "głośno, jak do tańca".
To prosty i jasny komunikat dla dźwiękowców;
Jeśli po przyjeździe na miejsce trwa akurat "przerwa na jednego", a stół zespołu/DJa jest
pusty, zapewne są oni na dworze na papierosku i tam ich znajdziesz ;)
Gdy próbę dźwięku i mikrofonu masz już za sobą, warto zorientować się w obecnym stanie
wesela. Czy wszystko idzie bez opóźnień. Wesele to impreza dynamiczna, dlatego dokładność
co do minuty jest raczej rzadka. Jeśli umówiliście się na start pokazu o 20:00, a zespół swój
blok muzyczny zaczął o 19:40, to zapewne skończy go koło 20:10. Warto być tego
świadomym i na miejscu ostatecznie doprecyzować godzinę startu występu.
W takcie próby warto poprosić muzyków, by zaraz po pokazie odłączyli Twój sprzęt
i położyli go w łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu w dogodnym momencie będzie można
go zabrać. W przeciwnym razie będziesz zmuszona/ny czekać do przerwy, bo wyciąganie
pen drive'a i kabli od mikrofonu w trakcie grania muzyki nie zawsze wchodzi w rachubę,
a już na pewno będzie przeszkadzało muzykom w pracy, a tego przecież nikt nie chce.
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