Spełniamy życzenia

Przynosimy radość

Utrwalamy wspomnienia

FOTOBUDKA
pomysł na niezapomnianą zabawę!
Uśmiech, radość, rewelacyjna zabawa? zapewni nasze mobilne studio fotograﬁczne.
Fotobudka jest uniwersalna i odpowiednia na każdą okazję. Sprawdzi się zarówno
na imprezach okolicznościowych typu imieniny, urodziny..., wieczorach panieńskich,
wyjazdach integracyjnych, jak i na dużych imprezach ﬁrmowych.
Ty i Twoi goście możecie zatrzymać wspomnienia i wracać do nich kiedy tylko chcecie.
Nasz asystent zadba o pracę urządzenia i odpowie na Wasze pytania.

NO LIMIT

APARAT

ilość zdjęć
bez ograniczeń

lustrzany aparat
cyfrowym CANON

WSPARCIE
asystent

GADŻETY
zestaw gadżetów
do wyboru

techniczny do
nadzorowania sprzętu

HOSTESSA

PERSONALIZACJA

istnieje możliwość
zamówienia

unikalna ramka dla
wydrukowanych zdjęć
na życzenie klienta

animatorki
do zabaw z dziećmi

TŁO

WSPOMNIENIA

personalizacja

pamiątka zapisana

na życzenie klienta

na

O NAS
Nasz profesjonalizm gwarancją udanej imprezy

pendrive

GDZIE I KIEDY
Obsługujemy wszelkiego rodzaju uroczystości.
zaręczyny

Proponujemy szeroki wachlarz atrakcji tworzących niesamowitą i niepowtarzalną
atmosferę. Oryginalne pomysły oraz nietypowe i kreatywne rozwiązania to nasza
dewiza. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom każdą naszą propozycję
dostosujemy do indywidualnych potrzeb oraz charakteru planowanej imprezy.
Przygotujemy szczegółowy scenariusz, zatroszczymy się o każdy detal.

czerwony dywan

kordony

armata do konfetti

ciężki dym
balony z helem

projektory

pirotechnika

imitujące płomień
lampiony grzewcze

ZAUFALI NAM
HOTEL

O

Hotel Adlon
Kempinski
BERLIN

MUZEUM ZAMKOWE
W MALBORKU

Gwarancja niezapomnianej imprezy

!

Nasza fotobudka drukuje zdjęcia w 4 różnych wariantach,
do wyboru mamy:
ramka 1x1 - 1 ujęcie w 1 ramce
ramka 1x4 - 4 różne ujęcia w 1 ramce
ramka 2x3 - 3 różne ujęcia w 2 ramkach, automat tnie zdjęcie na 2 pionowe paski
ramka 2x4 - 4 różne ujęcia w 2 ramkach, automat tnie zdjęcie na 2 pionowe paski
Standardowa ramka zawiera logo lub krótki tekst np. imiona solenizantów,
na życzenie klienta wykonamy dowolnie zaprojektowaną ramkę.

1X1

2X3

1X4

2X4

10 cm

15 cm

KLIENT INDYWIDUALNY
PAKIETY

BRĄZOWY

STANDARD

czas wynajmu

2h

3h

SREBRNY

4h

ZŁOTY

5h

gadżety i akcesoria
wydruk w kolorze/sepia
tło
personalizacja tła

X
X

wybór szablonu zdjęcia
personalizacja stopki zdjęcia
pendrive ze zdjęciami
pamiątkowa książka gości

150 zł

150 zł

649 zł

799 zł

obsługa na miejscu
dojazd na imprezę
cena

999 zł

1099 zł

