Cesar Millan, cel mai faimos și iubit antrenor de câini din lume, vine la București!

Cesar Millan vine pentru prima oară în România! Celebrul star al cunoscutului serial TV “Cesar și câinii” a
inclus Bucureștiul în turneul “Once Upon a Dog Tour 2017”, pe care îl va susţine în alte 15 oraşe
europene printre care Londra, Amsterdam, Berlin, Praga și Viena. O ocazie de neratat de a-l vedea live,
în acțiune, pe cel mai renumit antrenor canin din lume: în București pe 21 martie 2017 la Sala
Polivalentă!
Experiența unui show live marca Cesar Millan este inegalabilă, talentul său de a stabili o relație de
încredere în raport cu câinii fascinează spectatorii, mărturie fiind prezența unui public numeros la showurile pe care le-a susținut de-a lungul timpului peste tot în lume, de la Beijing până la Las Vegas: câte
14.000 – 15.000 de persoane la fiecare spectacol. Sold out într-o proporție covârșitoare, un spectacol
Cesar Millan este o mostră de măiestrie în instruirea câinilor să respecte comenzi și în rezolvarea unor
probleme de comportament deranjante dezvoltate de aceștia.
Biletele au fost puse în vânzare pe myticket.ro și au prețuri cuprinse între 150 de lei și 535 de lei, în
funcție de poziționarea în sală, iar organizatorii se așteaptă ca cele 5000 de locuri să se epuizeze în timp
record, ținând cont de capacitatea redusă a sălii și de agenda foarte încărcată a lui Cesar. O categorie
aparte de bilete este cea de bilete VIP meet & greet (42 de bilete disponibile) cu prețul de 599 lei care
includ accesul în culise cu 20 de minute înainte de începerea show-ului.
Talentul și dedicarea cu care se implică în fiecare poveste și conexiunea incredibilă pe care o are cu
câinii, fac din Cesar un maestru al psihologiei canine. Poate rezolva cu ușurință probleme ce țin de fobii
speciale ale câinilor, comportament deviant agresiv, sau dimpotrivă, comportament marcat de frică
excesivă manifestată nejustificat și o mulțime de alte situații neobișnuite care necesită implicarea unui
specialist în psihologie canină.
Specializat fiind în corectarea acestor comportamente neplăcute, Cesar Millan invită iubitorii de câini din
România să se înscrie alături de câinele lor în programul de selecție pentru 10 câini problemă cu care
Cesar va lucra live, în timpul show-ului, așa cum proceda cu cazurile prezentate în emisiunea sa TV.
Detalii privind selecția cazurilor de câini problemă vor fi comunicate de organizatori în curând. Unul
dintre criteriile de eligibilitate este achiziția unui bilet în prealabil. Așa că, grăbiți-vă, locurile sunt
limitate!
Câteva aspecte importante: spectacolul se va desfășura în limba engleză, însa va fi dublat consecutiv în
limba română, accesul în Sala Polivalentă nu va fi permis persoanelor însoţite de animale de companie,
iar filmarea sau fotografierea în timpul spectacolului vor fi strict interzise.

