Fotobudka
Fotobudka to połączenie dobrej zabawy i skutecznej reklamy. Ustawiona na imprezie zrobi i wydrukuje
zdjęcia Państwa Gości z dowolnym banerem reklamowym, które na długo po zakończeniu eventu będą przypominały
miłe chwile i Państwa markę. Fotobudka służy także do promocji produktu w social mediach. Gościom imprezy
pomogą przesyłać swoje zdjęcia dalej za pośrednictwem poczty elekronicznej oraz faceebook'a.

Videobudka
Videobudka czyli nowsza wersja fotobudki, niewielkie urządzenie
służące do nagrywania wiadomości, opini lub życzeń.
Wystarczy nagrać 30 sekundowy ﬁlmik, którym następnie można
podzielić się z przyjaciółmi i rodziną za pomocą Facebook'a lub
przesyłając na maila.
http://www.foto4fun.com.pl/videobudka.html

Gifbudka
W gifbudce goście eventu będą mogli stworzyć własne gify, czyli krótkie animacje składające się ze zdjęć wykonanych
w krótkich odstępach czasu, a tym samym niebanalnie uwiecznić radosne chwile zabawy! Następnie możesz podzielić
się swoim dziełem na Facebooku, przesłać obrazek na pocztę e-mail lub po prostu zachować na pamiątkę.
http://www.foto4fun.com.pl/gifbudka.html

Stacje

ladowania telefnów
Wszyscy dzisiaj zabierają na imprezy swoje telefony, wyjdź na przeciw oczekiwaniom twoich Gości i zaoferuj
im możliwość szybkiego i bezpiecznego naładowania swojego smartfona, przy okazji reklamując swoją markę.
Nasze stacje są świetnym narzędziem marketingu i kreatywnego brandingu marki. Posiadają bardzo praktyczne
zastosowanie, jednocześnie dając możliwość zareklamowania sponsora.

Green Box
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czyli mobilne studio fotograﬁczne z tłem green screen.
Ta opcja pozwala stworzyć zabawne i niezapomniane zdjęcia.
Można wybrać jedno z naszych teł lub stworzyć własną graﬁkę, aby
pasowała do tematu imprezy. Korzystanie z zielonego tła daje
możliwość nieogranicznego projektowania zdjęć przez co jest
idealnym rozwiązaniem na imprezy promocyjne i ﬁrmowe.
http://www.foto4fun.com.pl/green-box.html

Part printer
Party Print to najnowsza atrakcja na różnego rodzaju eventach i imprezach.
Imprezowa drukarka to aplikacja fotograﬁczna na urządzenia mobilne,
która umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć i udostępnianie ich!
Jak działa Party Print:
1. Ściągnij darmową aplikację na swojego smartfona lub tablet
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2. Zrób super zdjęcie
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3. Połącz się przez Wi-Fi z imprezowądrukarką
4. Drukuj swoje zdjęcie ! Od kliknięcia do gotowego wydruku mija zaledwie 15 sekund
http://www.foto4fun.com.pl/imprezowa-drukarka-party-print.html

Social Media Wall
Social media wall to aplikacja służąca do wyświetlania postów z portali społecznościowych w czasie rzeczywistym.
Ustalamy odpowiedni hashtag powiązany z naszym wydarzeniem. Uczestnicy eventu umieszczają zdjęcia wykonane
swoim smartfonem w mediach społecznościowych i oznaczają je tymże hashtagiem. Następnie nasza aplikacja zbiera
wszystkie zamieszczone w sieci zdjęcia i wyświetla je na dużym ekranie. Aplikacja social media wall świetnie sprawdzi
się na eventach razem naszą fotobudką oraz instakioskiem.
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Reportaz eventowy
Reportaż eventowy to fotorelacja z Twojej imprezy, na której zostaną uwiecznione
najciekawsze momenty. Fotograﬁa eventowa pozwoli ci zachować na długo wspomnienia
z imprezy oraz wypromować markę dzięki profesonalnym zdjęciom, którymi można
pochwalić się w mediach społecznościowych.

Kioski
multimedialne
Proponujemy wynajem kiosków multimedialnych na targi,
konferencje,eventy. Możemy również przygotować specjalnie
dedykowaną aplikację pod Państwa event. Budowa kiosków
pozawala na dostosowanie ich wyglądu do Państwa potrzeb.

