Dlaczego fotobudka na imprezie?
Fotobudka to najlepsza atrakcja dla gości. Wynajęci na przyjęcia fotografowie
koncentrują się przeważnie na Młodej parze, Jubilatach, Solenizantach, bliskiej rodzinie.
Ale to Fotobudka stwarza zabawną i ekscytującą atmosferę śmiechu, która wypełnia
wydarzenie i stanowi atrakcję dla wszystkich gości. To jest coś, co zapewni im rozrywkę i
wspomnienia o Waszym wydarzeniu przez bardzo długi czas. Bo fotobudka to znakomita
rozrywka, zabawna fotografia i niezapomniane pamiątki z uroczystości !

Jak działa fotobudka?
Wybierz odpowiednie gadżety – zrób odpowiednia minę – kliknij start – gotowe – możesz
również wkleić zdjęcie do księgi gości.

Co oferujemy?
- wynajem fotobudki
- darmowy dojazd na terenie Łodzi i 100 kilometrów od Łodzi
- pendrive lub płyta dvd ze wszystkimi zdjęciami z fotobudki
- ogromny wybór przeróżnych gadżetów
- różne tła do wyboru
- galeria zdjęć online
- personalizacje wydruków z fotobudki
- księga gości – istnieje możliwość wyboru wydruku dwóch zdjęć z fotobudki, dzięki
czemu goście mogą w niej umieścić jedno zdjęcie

Cennik wynajmu fotobudki
Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas pakietami.
•

Basic (2 godziny) 590 zł.

•

Standard (4 godziny) 990 zł.

•

Premium (6 godzin) 1390 zł.

Istnieje również możliwość wynajęcia fotobudki na inną liczbę godzin.
W cenie każdego z pakietów jest:
•

Bezpłatny dojazd – Łódź i do 100 km od Łodzi

• Nielimitowana ilość zdjęć
• Własny wybór tła fotobudki
• Własna personalizacja zdjęć
• Pendrive lub dvd
• Galeria zdjęć on-line
• Ogromny wybór gadżetów
• Asystent do Państwa dyspozycji przez cały czas spotkania
Dodatkowo w pakiecie Premium oraz Indywidualnym jest Księga gości.

Opcje dodatkowe
- Księga gości w pakiecie Basic i Standard – 100 zł.
- dokupienie dodatkowej godziny fotobudki w trakcie trwania wydarzenia – 200 zł.
- dojazd powyżej 100km od Łodzi – 1zł/1km
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