
OFERTA CENOWA
2022/2023

Zajmujemy się profesjonalną obsługą imprez okolicznościowych. 
W Naszej ofercie znajdziecie Fotolustro Selfie Mirror 60”, duży wybór napisów świetlnych,

dekoracje balonowe oraz kwiatowe.

 

Gwarantujemy indywidualne podejście do klienta, pełen profesjonalizm i najwyższą jakość
świadczonych usług. 

Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu sprawimy, że każda uroczystość będzie
niezapomnianym przeżyciem, a niezwykłe zdjęcia pamiątką na lata! 

Zapraszamy do kontaktu ! 



Selfie Mirror 60” to nowoczesna odsłona tradycyjnej fotobudki. Magiczne,
interaktywne lustro w złotej ramie z taflą o przekątnej 60 cali to gwarancja

rozkręcenia każdej imprezy! 
 
 

 
 

1 .Zlokalizowanie gadżetów i ustawienie się przed
lustrem – 

Ustawiasz się pod tłem fotograficznym na wprost
Fotolustra, śmiało możesz zaszaleć z zabawnymi

gadżetami. Kiedy wszyscy są gotowi wybierasz format
zdjęcia.  

2.Pozowanie - naciskasz start a lustro robi Ci fotkę,
kolorowe animacje i polski lektor poprowadzą Cię przez

proces wykonania serii       4 zdjęć. 
3.Podpisujesz się – możesz podpisać swoje zdjęcie,
narysować coś lub wkleić emotkę. Teraz Twoje zdjęcia

na pewno będą wyjątkowe!
4.Odbierasz zdjęcia – Zdjęcie drukowane jest    w

najwyższej jakości w ciągu zaledwie kilku sekund. Jedną
fotkę wklejasz do księgi gości a drugą zachowujesz na

pamiątkę. 
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Jak to działa ?Jak to działa ?Jak to działa ?   

Nie zwlekaj! Zaskocz swoich gości i zaproś Fotolustro na imprezę! Spraw, żeNie zwlekaj! Zaskocz swoich gości i zaproś Fotolustro na imprezę! Spraw, żeNie zwlekaj! Zaskocz swoich gości i zaproś Fotolustro na imprezę! Spraw, że
poczują się jak gwiazdy Hollywood wspólnie pozując do zdjęć w blaskupoczują się jak gwiazdy Hollywood wspólnie pozując do zdjęć w blaskupoczują się jak gwiazdy Hollywood wspólnie pozując do zdjęć w blasku

fleszy!fleszy!fleszy!

   



Opiekę 2 animatorów, którzy pomagają gościom podczas zabawy, 
Pełen pakiet animacji (weselne, uniwersalne, świąteczne, dziecięce)
Nielimitowaną ilość zdjęć (każdy gość otrzymuje pamiątkowe zdjęcie), 
Mnóstwo wyjątkowych i zabawnych gadżetów do wyboru, 
Wybór układu zdjęć: paseczki 5x15 cm lub pocztówka 10x15 cm, 
Personalizację zdjęć (dopasujemy tło i podpisy do Waszych zaproszeń/motywu
przewodniego przyjęcia itp.)
Pamiątkowa, personalizowana księga gości z czarnymi kartkami (w zestawie z kolorowymi
pisakami, naklejkami, tasiemkami) 
Pendrive ze zdjęciami – fajnie jest po weselu pojechać do rodzinki i wspólnie obejrzeć
zdjęcia z Fotolustra 😉 
Galeria zdjęć na Naszej stronie internetowej (z hasłem) – Wasi goście mogą jeszcze raz
obejrzeć super zdjęcia i zapisać je w wersji elektronicznej,
Dmuchana, podświetlana ścianka LED jako tło do zdjęć, 
Czerwony hollywoodzki dywan oraz 4 eleganckie złote słupki z czerwonym sznurem, 
Dojazd do 50 km w cenie ! 
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Wynajmując Fotolustro zapewniamy:Wynajmując Fotolustro zapewniamy:Wynajmując Fotolustro zapewniamy:



Posiadamy bogatą ofertę napisów, liter i cyfr, które doskonale sprawdzą się na różnych imprezach
okolicznościowych.Napisy mają 120 cm wysokości, są lekkie, ale jednocześnie bardzo stabilne.

Podświetlane litery mogą stać zarówno w środku, jak i na zewnątrz, stąd z powodzeniem oświetlają
zarówno sale bankietowe jak i sesje plenerowe, czy ogrody.

 
Napisy żarówkoweNapisy żarówkoweNapisy żarówkowe

W napisach żarówkowych do wyboru są żarówki o barwie ciepłej, zimnej lub żarówki w stylu
vintage. Dodatkowo do każdego żarówkowego napisu oferujemy nowość! opcjonalnie (w cenie)

drewniany panel, który w prosty sposób odmienia klasyczny napis    i doskonale sprawdzi się        
 w ogrodzie czy też doskonale dopełni styl boho/rustykalny. 
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Napisy RGBNapisy RGBNapisy RGB
Napisy RGB mamy dostępne w 2 wersjach: klasycznej oraz z oryginalną ażurową nakładką, która

dodaje unikalnego klimatu. 
 



Napisy żarówkowe LOVE RETRO, LOVE <3 KLASYCZNE, MIŁOŚĆ, PARTY  - 400 zł / 2 dniowe
wesele 500 zł
Napis pisany MR&MRS – 500 zł/ 2 dniowe wesele 600 zł 
Cyfry żarówkowe 18, 30, 100 – 150 zł 
Dowolne inicjały – 250 zł 
Napis RGB LOVE, DANCE – 500 zł / 2 dniowe wesele 600 zł 
18 RGB – 200 zł 
Fotolustro 2h – 800 zł, 3h – 1000 zł, 4h – 1200 zł 
Fotolustro 3h + dowolny napis żarówkowy – 1300 zł (1 dzień),
Fotolustro 3h + dowolny napis RGB – 1400 zł (1 dzień)
Fotolustro 4h + dowolny napis żarówkowy – 1450 zł,
Fotolustro 4h + dowolny napis RGB -   1550 zł, 
Księga Gości z akcesoriami – 100 zł 
Dodatkowa godzina pracy Fotolustra – 300 zł, 

Podświetlane koło RGB (średnica 80 cm) – 150 zł, 
Ledon miłość – 250 zł 
Ścianka z balonów duża – 300 zł 
Ścianka z balonów mała – 150 zł 
Girlandy żarówkowe (do 70 m – rozstaw żarówek co 50 cm) – 100 zł/10m 
Koła kwiatowe – 15 zł/szt. 
Drogowskazy ślubne – 50 zł/ szt. 
Drewniane koła i heksagony – od 30 zł/szt. 
Tabliczki z hymnem o miłości – 50 zł

dodatkowo:dodatkowo:dodatkowo:   
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