PAUL & JACK

Temas da palestra: vendas, motivação, liderança, atendimento.
Paul é CEO na empresa Magic Business, a primeira agência de mágicos do Brasil, há dez
anos. Há dez anos é CEO na empresa Paul&Jack Produções Artísticas Ltda. E há dez anos é CEO na
empresa Paul Arthur Friedericks ME.
Como mágico ilusionista é formado pela escola Kalman Mezei de Ilusionismo em 1994. Por
dois anos foi contratado pela empresa Maagicorp Ilusionismo. Foi convidado especial no Programa
Amaury Jr. Foi entrevistado por duas vezes no Programa do Jô. Por três vezes foi atração no
Domingo Legal, com Gugu Liberato. Por três vezes foi atração no Domingão do Faustão. Participou
mais de 20 vezes de congressos mágicos internacionais.
Paul já realizou mais de 500 apresentações em festas sociais, mais de 1000 festas sociais,
mais de 2000 apresentações corporativas e já ganhou o Prêmio Julio Lipan de Excelência em Artes
Mágicas, em 2014.
METODOLOGIA
Mágicas Inovadoras: considerada por muitos a arte mais inteligente, porque faz as pessoas
pensarem. Paul&Jack adoram em suas apresentações os melhores efeitos mágicos, nunca vistos e
desenvolvidos em 20 anos de carreira
Humor Inteligente: elemento principal usado na Palestra Show, com o objetivo de elevar o
nível de interesse e quebrar a frustração intelectual causada pela busca do segredo mágico.
Perguntas Intrigantes: com perguntas minunciosamente elaboradas, a mente dos
participantes é instigada e motivada a trabalhar, até que uma resposta satisfatória seja
encontrada.
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Personagens Engraçados: contamos com a participação de um ator profissional que
interpreta alguns personagens inéditos em momentos inusitados, favorecendo o ritmo da
Palestra.
Elementos Criativos: Paul&Jack trazem um ponto de vista completamente diferente e
original sobre objetos comuns do cotidiano.
Música e Efeitos Sonoros: a música tem o poder de transformar uma simples apresentação
em um verdadeiro espetáculo teatral. Introduzimos gags e efeitos sonoros em cada micro detralhe
da Palestra.
Histórias e metáforas: as histórias são importantes elementos cognitivos, porque reúnem,
num único pacote compacto, a informação, o conhecimento, o contexto e a emoção.
Interatividade: quando um participante é convidado a subir em nosso palco, ele é tratado
como um hóspede em nossa casa, representando emocional e psicologicamente todos os
membros da plateia.
Multimídia: Palavras, imagens, gráficos e mapas mentais trazem conforto para os
participantes com senso analítico mais aguçado.
Final surpreendente: o final é realmente o ponto estratégico de uma fala, porque essas
palavras, certamente, serão lembradas durante mais tempo.
PALESTRAS
Palestra de Liderança
Se por um acaso você está procurando uma Palestra de Liderança de alto impacto - Ou
talvez como inspirar e capacitar equipes e pessoas a fazerem coisas fantásticas como mágica...
Recomendamos liquidificar estas duas frases acima para encontrar a tão desejada solução do
misterioso enigma.
Quer uma dica?
Nós do Palestras Paul&Jack temos o prazer de oferecer a nossa Palestra de Liderança “Os 5
Poderes Mágicos da Liderança” com ferramentas extremamente práticas e fáceis de serem
aplicadas na descoberta da misteriosa e magnética “sinergia mágica”. Tudo transmitido por um
dos principais nomes do circuito mágico nacional: Paul&Jack. Um verdadeiro artista que já
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encantou plateias dos principais nomes da TV brasileira e ajudou a entrosar diversos líderes e
equipes das melhores empresas do país.
14 Técnicas sobre liderança que a sua equipe irá aprender:
 Como duplicar a produtividade da equipe
 Como mentalizar o futuro com visão mágica
 Como chacoalhar diariamente o astral da turma
 Como implantar uma cultura vencedora
 Como eliminar reclamações, críticas e fofocas
 Como interpretar o líder poderoso todos os dias
 Como visualizar o potencial em cada membro da equipe
 Como despertar nos outros a vontade de fazer
 Como priorizar e executar as principais tarefas
 Como multiplicar a comunicação intrapessoal da empresa
 Como determinar a pedra-chave da operacionalidade
 Como criar e manter uma equipe entrosada
 Como alimentar seus funcionários com feedbacks e elogios
 Como liderar mantendo o foco no cliente
O destino de sua empresa está nas mãos de seus funcionários:













Relacionamento Pessoal
Criatividade
Team Building
Capacidade de decisão
Foco no cliente
Visão sistêmica
Atuação estratégica
Orientação para resultados
Iniciativa
Persuadir
Compartilhar
Delegar

Com a maior segurança do universo podemos afirmar que a Palestra de Liderança do
Mágico e Palestrante Paul&Jack vai ajudar a sua equipe e seus líderes:
A acreditarem e alcançarem o máximo do potencial individual e coletivo da sua empresa.
A identificarem a próxima peça de dominó que deve-se derrubar.
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A implantarem um sentimento de urgência e operacionalidade nunca visto antes.
Segredos mágicos colecionados nos quatro cantos desse nosso planeta Terra. Táticas
retiradas do Show Business internacional que fizeram da empresa Paul&Jack ser ovacionada desde
1994 em todo o Brasil.
A Poção Mágica da Motivação
Paul Friedericks, mágico extraordinário da dupla Paul&Jack, traz sua experiência
profissional como CEO da maior empresa de ilusionismo do País, em “A Poção Mágica da
Motivação”. Uma Palestra Show com mais de 20 técnicas que realmente funcionam na vida real.
Prepare-se para uma revolucionária cirurgia plástica mental através de sua psicologia da
mudança. Suas técnicas vão ajudar você a combater a sensação de esgotamento e se automotivar.
Não perca essa oportunidade de aprender verdadeiras pepitas de sabedoria colecionadas
em mais de 20 anos de Show Business. Cada cena da palestra foi minuciosamente estudada para
mexer com o lado emocional produtivo. Uma verdadeira montanha russa de emoções, guiada
pelas mais incríveis mágicas do Brasil. A motivação é garantida!
Os 10 Segredos do Vendedor Mágico
Em 1994, Paul teve um sonho quase impossível. Queria se tornar o melhor mágico do
Brasil. A mais perfeita analogia para esse projeto seria “Um sorveteiro no meio do deserto”.
Primeiramente porque essa modalidade nunca esteve inserida no código cultural do nosso país.
Segundo porque, como atração, o mágico sempre foi a última coisa a ser contratada em qualquer
tipo de evento.
Apesar de todas as dificuldades, Paul manteve o foco e a determinação, e dedicou grande
parte dos seus 20 anos de carreira estudando e pesquisando técnicas que o tornaram um artista
“Campeão de Vendas”. Por isso, tem a segurança e o imenso prazer de oferecer a Palestra Show
perfeita, a mais adequada para o seu negócio: “Os 10 Segredos do Vendedor Mágico”
colecionados em mais de 20 anos de Show Business como CEO na maior empresa de Ilusionismo
do país.
Etimologicamente, Palestra (do grago palaistra) significa um lugar do combate. Esta é uma
das dicas e macetes que fazem parte do show, e que são desenvolvidas durante a apresentação e
permeadas de muita mágica e diversão (elementos lúdicos) para ajudar você a conquistar as suas
metas, lutar pelo resultado, batalhar pelo cliente e, quem sabe, nocautear a concorrência.
Técnicas Avassaladoras + Um Palestrante Mágico Campeão de Vendas = Sucesso Garantido!
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