
849zł

#2h zabawy 
699zł

#3h zabawy 

#3h zabawy

+ Super RABAT! na Wesele

Wybierzcie najlepszy pakiet na Wasze
wesele i już dziś zarezerwujcie 
Fotobudkę w promocyjnych cenach!

*najchętniej wybierany pakiet z naszej oferty!

*ZOBACZ NA ODWROCIE CO ZAWIERAJĄ PAKIETY :)  

+ Napis LOVE Retro 100cm

+ Razem taniej o 200zł!

1199zł



#Pakiety dostosowane do Waszych potrzeb! :)

#Miła obsługa naszego animatora

#Dojazd gratis! 

#Galeria online (z hasłem) / Link do pobrania zdjęć

#Personalizowane zdjęcia / dwolny kolor tła

#Zdjęcia bez limitu!

#Imprezowe rekwizyty

#Najwyższa jakość zdjęć!

3 pakiety z super porcją gratisów i w promocyjnych cenach! Wybierzcie 
najlepszy pakiet na Wasze wesele! Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Przez całą zabawę z fotobudką, nasz wesoły animator bawi się razem z 
Waszymi Gośćmi, pomagając dobierać najlepsze zestawy gadżetów oraz 
pilnując aby Wasza pamiątkowa Księga była pełna zdjęć i wpisów!

Na Wasze wesele dobierzemy zestaw gadżetów w dowolnym stylu!
Mogą to być mega śmieszne, imprezowe rekwizyty... albo gadżety 
nawiązujące do stylu Waszego wesela! (np. w klimacie rustykalnym)

Przez całą zabawę, fotobudka drukuje zdjęcia najwyższej jakości... 
sesja za sesją... BEZ LIMITU! Odbitka dla każdego! :)

Od 2011 roku (pierwsza fotobudka na Pomorzu!) ciągle doskonalimy 
jakość naszych usług a przede wszystkim jakość zdjęć. Wykorzystujemy
oprogramowanie, profesjonalne tła fotograficzne oraz aparaty dobierane 
pod kątem naszych oczekiwań (jesteśmy producentem automatów 
MediaBOX™), co gwarantuje Wam najlepszą jakość zdjęć!

Na Waszych zdjęciach mamy miejsce na dowolne motywy graficzne.
Przygotujemy projekt zdjęć oraz tło do sesji (wiele wzorów!), nawiązujące
do papeterii (zaproszeń, winietek, itp) oraz kolorystyki Waszego wesela! 

W trakcie zabawy z fotobudką, nasz uśmiechnięty animator rozda Waszym 
gościom bileciki z hasłem dostępu do galerii zdjęć na naszej stronie (galerie 
dostępne są przez 1 rok!). Dla Was dodatkowo wygenerujemy interaktywny 
link do pobrania wszystkich zdjęć z fotobudki na dysk (link taki można 
udostępnić rodzinie i znajomym po weselu!)
 

W pakietach weselnych dojazd gratis do 50km od Trójmiasta! 


