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FOTOGRAF Lukáš Chadim
Plánujete oslavu, svatbu, večírek, ples nebo jakoukoliv jinou akci?
A nevíte jak zabavit hosty a zároveň chcete mít pro ně krásný dárek,
který si mohou odnést?
Potom je fotokoutek ta správná volba. Všechny velice pobaví a každý si
může odnést hezké vzpomínky i na vytištěné fotografii.
Fotokoutek je samoobslužný přenosný ateliér s možností online tisku a
sdílení fotografií na internetu. Samozřejmě nechybí spousta zábavných
rekvizit
Výhody fotokoutku LukyFoto
Fotokoutek je velmi jednoduchý na ovládání. Ovládá se pomocí dotykového
displeje ve třech jednoduchých krocích. To ale pro vás bude zajišťovat
obsluha fotokoutku. Nemusíte se tedy bát jít vyfotit i několikrát za večer.
Možný neomezený okamžitý tisk fotografií v rozměru 10x15cm v kvalitě
fotolaboratoře (termosublimační tisk garantující stálost barev více než
100let) a nebo okamžité odeslání fotografie na email. Další výhodou je
možnost vložení loga firmy přímo do fotografie. V ceně je zahrnuta instalace
fotokoutku, zapůjčení a nachystání fotopozadí dle vašeho výběru, zapůjčení
rekvizit, možnost výtisku fotografií a doprava do 50km
Co je důležité zajistit:
Aby byla zajištěna správná funkčnost fotokoutku je potřeba zajistit volný
krytý prostor o rozměru 3x4m a přípojku elektrické energie. Dále jsou nutné
alespoň dva stoly na rekvizity a jeden pevný stůl na fotokoutek.

REZERVACE

Rezervace fotokoutku je možná on-line na stránkách
www.lukyfoto.cz nebo na telefonu 775271611 nebo prostřednictvím
emailu lukyfoto@lukyfoto.cz
Rezervace od dubna do listopadu je platná 14 dní. Po zaplacení
zálohy 1000kč je rezervace závazná.

S VYTIŠTĚNÍM FOTEK O ROZMĚRU 10X15CM
Cena 6500Kč
NEBO
S VYTIŠTĚNÍM FOTEK O ROZMĚRU 13X18CM
Cena 8500Kč
Délka focení 2 hodiny
Včetně „neomezeného“ výtisku fotografií 10x15cm nebo 13x18cm (během doby focení)
●
Možnost sdílení na sociální sítě nebo okamžité odeslání na email
●
Vytvoření on-line cloudového úložiště pro okamžité prohlížení všech fotografií
●
V ceně je zapůjčení obrovského množství různých zábavných rekvizit
●
Možnost vložení loga firmy nebo nápis přímo do fotografie
●
V ceně je zahrnuta instalace foto-koutku, fotografické pozadí, rekvizity atd.
●
V ceně je zahrnuta doprava do 50km z obce Soběchleby a zpět
●
Předání všech fotografií na internetovém úložišti
●

●

Cena neobsahuje:
Každá další hodina focení 2000Kč pro rozměr 10x15cm a 3000Kč pro 13x18cm
●
Flashdisk s fotografiemi 200Kč
Doprava za každý kilometr 5Kč/km (nad rámec volných km a počítá se cesta tam i zpět)
●

●

Vybrat si můžete z těchto dvanácti fotografických pozadí
1. SRDCE NA PRKNECH

2. DEKOR

3. STODOLA

4. ŠKOLNÍ TABULE

5. LOVE

6. PÁRTY BALÓNKY

7. GLITRY

8. ABSTRAKT

9. PINK FLOWER

10. TMAVÉ DESKY

11. ZLATÝ ZÁVĚS

12. LOVE HEART BOKEH

13. GLITTER HEART

14. GRAFFITI

15. DŘEVĚNÁ PRKNA

16. VÁNOCE - HVĚZDY

17. VÁNOCE - PERNÍČKY

18. ŠEDÉ POZADÍ

19. ČERNÉ POZADÍ

20. BÍLÉ POZADÍ

