Digitale Graffiti Muur
Doe Entertainment

Graffiti spuiten zonder verfspetters doe je met de
digitale graffiti muur, een interactief scherm. De digitale
Graffiti Muur is ontwikkeld om uw gasten tijdens
evenementen, beurzen en feesten op een creatieve en
originele manier te vermaken. De Digitale Muur is
geheel aan te passen zodat deze aansluit bij uw merk,
huisstijl, evenement of product. Ook kan er een
afbeelding ingevoegd worden die wij als basis
gebruiken voor de te maken kunstwerken. Op deze
manier kunnen wij uw merk digitaal customizen tijdens
een creatieve workshop of een kleurrijke demonstratie.
De digitale graffiti muur heeft een ruim kleurenpalet met
alle denkbare kleuren, verschillende lijndiktes en
verschillende lijnsoorten. Er wordt gebruik gemaakt van
een ruim aanbod aan sjablonen, stempels en
achtergronden en een overlay om een logo, beeldmerk
of boodschap te plaatsen. Over de overlay kan niet
heen gespoten worden, deze blijft altijd zichtbaar en op
de voorgrond. Ook blijft de overlay, meestal een logo,
zichtbaar tijdens het printen en het plaatsen van de
creatie op Facebook of Twitter.
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Tijdsduur

In overleg en afhankelijk van het
evenement.

Schermformaat

Het scherm heeft een formaat van
3,3×2,8m (BxH), aan de achterkant van
het scherm hebben we ± 1,5m nodig voor
de techniek.

Binnen / Buiten

De graffiti-wall kan in principe alleen
binnen gebruikt worden in ruimtes waar
het niet te licht is.

Benodigdheden

Wij verzorgen alle materialen, het enige
dat wij op locatie nodig hebben is een
stroompunt.

Begeleiding

Het aantal begeleiders wordt afgestemd
op het aantal verwachte bezoekers.
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Branding / Customizen:
De achtergronden in de digitale-graffiti applicatie kunnen vooraf worden voorzien van ‘branding’ en eventueel
geheel vervangen worden door een eigen visual. Ook is het mogelijk een silhouet of kleurplaat van een object en/of
product als achtergrond te plaatsen, deelnemers maken dan een creatie met uw visual als basis.
Spuitbussen:
Er wordt gewerkt met speciale spuitbussen waar in plaats van verf, infrarood licht uit komt dat communiceert met de
muur. Een groot voordeel van het werken met infrarood licht is dat er geen verflucht of verfnevel vrij komt, hierdoor
is de graffiti muur overal inzetbaar. Leuk is dat het kenmerkende sissende geluid van de spuitbus wel tijdens het
spuiten te horen is.
Creaties direct op social media
Wanneer er op locatie een WI-FI verbinding beschikbaar is kunnen de gemaakte kunstwerken vanuit de applicatie
direct worden verstuurd naar een Facebook of Twitter pagina of naar een e-mail adres. Ook worden alle
kunstwerken automatisch digitaal opgeslagen als afbeelding of filmpje. Een extra optie is om de kunstwerken
tijdens het evenement te printen op glossy fotopapier en direct mee te geven aan de bezoekers.
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