
Dlaczego nasza
fotobudka?

Wyjątkowa konstrukcja

Nasze fotobudki zaprojektowane
są przez fotografów – posiadają
szereg usprawnień w stosunku do
konkurencji, począwszy od
oświetlenia, po najlepszej jakości
aparat czy fotograficzną drukarkę
termosublimacyjną.

Indywidualne podejście

Do każdej imprezy podchodzimy
indywidualnie, nie korzystamy z
gotowych szablonów wydruków
przez co Twoja pamiątka będzie
wyjątkowa. Specjalnie dla Ciebie
możemy przygotować specjalne
tło, czy tematyczne gadżety.

Wesele, urodziny, eventy…

Fotobudka będzie idealnym
uzupełnieniem wesela, urodzin,
imprez firmowych, balów szkolnych,
festynów, wieczorów panieńskich czy
kawalerskich.

Wysokiej jakości zdjęcia

Zapomnij o zdjęciach jak z komórki
– dbamy o detale, no to Cyk!
wykonuje zdjęcia przy pomocy
światła studyjnego i lustrzanki
Canon

Różne gadżety

Peruki, okulary, głowy konia, wąsy i
inne.. Jeśli jednak planujesz coś
tematycznego – napisz do nas,
przygotujemy gadżety specjalnie
dla Ciebie!

Wieloletnie
doświadczenie

Nasza firma jest w branży
fotograficznej od 10 lat, od ponad 5
zajmujemy się dostarczaniem
fotobudek, przez ten czas
obsłużyliśmy około 200 imprez
począwszy od urodzin, przez wesela,
imprezy firmowe, po koncerty.



no to Cyk!
klasyczna fotobudka

Cennik

Jak to działa?

Przywieziemy Fotobudkę No to Cyk!
na Waszą imprezę, aby goście mogli
wziąć udział w świetnej zabawie
i cieszyć się z wyjątkowej pamiątki.
no to Cyk! jest intuicyjna w obsłudze
– wystarczy dotknąć ekranu,
a Fotobudka wykona trzy lub cztery
zdjęcia w odstępach kilku sekund i
automatycznie je wydrukuje.
Po wydrukowaniu odbitek można
zacząć jeszcze raz, ponieważ dajemy
Wam nieograniczoną ilość wydruków!
Fotobudka No to Cyk! zapewni masę
uśmiechu i radości na każdym
evencie oraz zostanie zapamiętana
przez Waszych gości na długi czas!

Podstawowy - 599zł

· 2 godziny pracy fotobudki,

· Nielimitowane wydruki,

· Gadżety, peruki, okulary,

· Personalizowane odbitki,

· Opieka animatora,

· Dojazd 40km od Włocławka,

· Pendrive ze zdjęciami,

· Zdjęcia online.

Opcje dodatkowe
· Dodatkowa godzina pracy: 150zł, · Personalizowane tło zdjęciowe: 200zł, · Księga gości: 70zł,

· Dojazd powyżej 40km 1zł/1km · Branding fotobudki: 300zł,

Wyceny dla imprez powyżej 5 godzin przygotowujemy indywidualnie

Party - 799zł

· 3 godziny pracy fotobudki,

· Nielimitowane wydruki,

· Gadżety, peruki, okulary,

· Personalizowane odbitki,

· Opieka animatora,

· Dojazd 40km od Włocławka,

· Pendrive ze zdjęciami,

· Zdjęcia online,

· Elegancka księga gości.

Firmowy - 1199zł

· 5 godzin pracy fotobudki,

· Nielimitowane wydruki,

· Gadżety, peruki, okulary,

· Personalizowane odbitki,

· Opieka animatora,

· Dojazd 40km od Włocławka,

· Pendrive ze zdjęciami,

· Zdjęcia online,

· Personalizowane tło zdjęciowe

Wiele opcji personalizacji

Stworzymy wzory pasków specjalnie
dla Ciebie – aby pasowały do wystroju
sali, koloru zaproszeń czy tematyki
imprezy. Prócz wydruków w formie
spersonalizowanych pasków 5x15cm
(lub klasycznej odbitki 10x15cm) po
zakończonej imprezie otrzymasz od
nas Pendrive oraz dostęp do galerii
online ze wszystkimi zdjęciami
wykonanymi podczas zabawy przez
no to Cyk! – znajdą się tam zarówno
pojedyncze zdjęcia jak i całe wydruki.

Dużo w pakiecie!

Dodatkowo proponujemy szereg
gadżetów, śmiesznych przebrań i teł
fotograficznych, które uatrakcyjnią
wykonywane zdjęcia. Co ważne nasza
fotobudka drukuje tyle odbitek ile
gości na zdjęciu. Fotobudka no to Cyk!
zapewni masę uśmiechu i radości na
każdym evencie oraz zostanie
zapamiętana przez Waszych gości na
długi czas!



no to Lustro!
Magiczne fotolustro

Cennik

Łatwa w obsłudze

no to Lustro! jest intuicyjne w
obsłudze – wystarczy dotknąć tafli
lustra, a Fotobudka sama wykona trzy
zdjęcia i automatycznie je wydrukuje
lub opublikuje w internecie (w galerii
online lub na Facebook’u). Po
wydrukowaniu odbitek można zacząć
jeszcze raz i jeszcze raz, ponieważ
dajemy Wam nieograniczoną ilość
wydruków! Gdyby jednak coś było
niejasne, zawsze przy Magicznym
lustrze czuwa nasz animator.

Czy klasyczna budka no to Cyk! w
formie słupka czy magiczne no to
Lustro!? To wszystko zależy od
waszych preferencji, upodobań czy
wystroju sali. Nasze Lustro oferuje
wszystkie rzeczy które no to Cyk!, a
także: · fotografie wykonywane są w
pionie, przez co widać całą sylwetkę
gości, · duże odbitki w formacie
10x15cm · czerwony dywan, złota rama
i eleganckie gadżety, · dotykowe i
interaktywne lustro pozwala na
podpisane się na odbitce, czy
opublikowanie zdjęć w internecie.

Podstawowy - 899zł

· 2 godziny pracy lustra,

· Nielimitowane wydruki,

· Gadżety, peruki, okulary,

· Personalizowane odbitki,

· Opieka animatora,

· Dojazd 40km od Włocławka,

· Pendrive ze zdjęciami,

· Zdjęcia online.

Opcje dodatkowe
· Dodatkowa godzina pracy: 200zł, · Księga gości: 70zł, · Dojazd powyżej 40km 1zł/1km

Wyceny dla imprez powyżej 5 godzin przygotowujemy indywidualnie

Party - 1099zł

· 3 godziny pracy fotobudki,

· Nielimitowane wydruki,

· Gadżety, peruki, okulary,

· Personalizowane odbitki,

· Opieka animatora,

· Dojazd 40km od Włocławka,

· Pendrive ze zdjęciami,

· Zdjęcia online,

· Elegancka księga gości.

Firmowy - 1499zł

· 5 godzin pracy fotobudki,

· Nielimitowane wydruki,

· Gadżety, peruki, okulary,

· Personalizowane odbitki,

· Opieka animatora,

· Dojazd 40km od Włocławka,

· Pendrive ze zdjęciami,

· Zdjęcia online,

· Personalizowane tło zdjęciowe

Lustro czy Klasyczna
fotobudka?

Wiele opcji personalizacji

Stworzymy wzory odbitek specjalnie
dla Ciebie – aby pasowały do wystroju
sali, koloru zaproszeń czy tematyki
imprezy. Prócz odbitek 10x15cm w
takiej ilości ilu gości było na sesji po
zakończonej imprezie otrzymasz od
nas Pendrive oraz dostęp do galerii
online ze wszystkimi zdjęciami
wykonanymi podczas zabawy przez
no to Lustro! – znajdą się tam
zarówno pojedyncze zdjęcia jak i całe
odbitki.




