Led Fotocabine
Fotografie Entertainment

Laat uw gasten plaats nemen in het LED fotohokje.
Na simpelweg op de knop te drukken worden er 3 of
4 foto's gemaakt. Deze worden direct afgedrukt en
kunnen worden meegenomen.
U kunt zelf het bericht bepalen dat onder de foto's
wordt geplaatst. Hierop kan ook uw logo komen te
staan. Tevens kunt u de kleur bepalen van het
fotohokje. Het is ook mogelijk meerdere kleuren te
laten rouleren.
Gedurende vier uur kunnen er onbeperkt foto's
worden afgedrukt. Er komen accessoires, zoals
hoedjes en brillen mee om de foto's nog leuker te
maken.
Gratis alle foto's per e-mail:
U krijgt als opdrachtgever ook alle genomen foto's in
de hoogste kwaliteit per e-mail.
U heeft 2 keuze opties voor het afdrukken van de
foto's. U kunt kiezen uit drie of vier foto's per pagina,
eigen kleur en een persoonlijke tekst of logo.
(zie voorbeelden op de volgende pagina).
www.primaentertainment.nl

Details
Soort Act

Fotografie Entertainment, Led Foto act,
Led Fotohokje, Led Fotobooth,

Duur van de act

4 uur (indien gewenst kan er een extra uur
tegen een meerprijs bij worden geboekt).

Afmetingen

De Fotocabine is 2 meter breed, 1,25
meter diep en 2 meter hoog.

Opbouw

Uiteraard zijn wij ruim van tevoren
aanwezig om het fotohokje op te bouwen.
Omdat alles uit losse onderdelen bestaat
kan alles zelfs een trap op of een lift in.

Inclusief

- Accessoires, zoals hoedjes en brillen om
de foto's nog leuker te maken.
- Inclusief onbeperkt foto’s.

Entertainment Code:

Aantal Spelers:

FOT-2937-441

1 Medewerker

email: info@primaentertainment.nl

Tel.: 020-6003211

Led Foto opties:

Keuze 1: de foto heeft één grote foto en drie kleinere
foto's.

Keuze 2: drie foto's onder elkaar, in twee
rijen. Hierbij heeft u de keuze om de foto te
knippen zodat er twee losse fotostrips
ontstaan. U kunt er bijvoorbeeld één in het
gastenboek plakken en één meegeven aan
de gast.

*Graag ontvangen wij uw wensen over de tekst voor op de foto, lettertype en kleur van de letters of uw logo.

www.primaentertainment.nl

email: info@primaentertainment.nl

Tel.: 020-6003211

