OFERTA JESIEŃ-ZIMA 2017
Do naszego bogatego asortymentu można zaliczyć między innymi fotobudki, gifbudki,
green screen, zdjęcia 360o, aplikacje internetowe i ogrom innych urządzeń i zleceń.
Poniżej przedstawiamy dokładny opis naszej oferty.

FOTOBUDKA
Jest to mobilny automat do robienia zdjęć. Urządzenie to jest
wyposażone w wysokiej klasy najnowszy sprzęt fotograﬁczny,
dotykowy ekran oraz drukarkę. Jest to samoobsługowa atrakcja.
Wystarczy kliknąć odliczanie, zapozować i PSTRYK - mamy to!
Dodatkowo powierzamy w Wasze ręce moc gadżetów tj. okulary,
tabliczki z napisami, kapelusze itp. Posiadamy rozmaitą ofertę
gadżetów. W zależności od okazji, na którą wynajmujecie fotobudkę
dopasujemy tematykę drobiazgów.

GIFBUDKA
Machina ta składa się z zaawansowanej technologicznie kamery,
dotykowego ekranu, stabilnego stelaża i telewizora plazmowego.
Pozwala ona wykonać gify, czyli krótkie, kilkusekundowe ruchome
obrazy. Fakultatywnie uczestnik może wpisać swój numer telefonu,
na który otrzyma sms z linkiem do swojego gifa. Animacje można
pobrać lub udostępnić na portalu społecznościowym. Opcjonalnie
jak przy fotobudce tak też przy gifbudce posiadamy dedykowane
gadżety. Przykładowa realizacja: http://www.sprite.gif-me.pl

GREEN SCREEN
Technologia Green Screen pozwala na przeniesienie się w dowolne
miejsce na świecie!
Wystarczy kliknąć w przycisk na ekranie monitora, zapozować,
a maszyna zrobi zdjęcie.
Następnie decydujemy w jakim miejscu chcielibyśmy się znaleźć
i informujemy pracownikaSHOT.ME o naszej preferencji.
Czekamy około 30 sekund i voilà! Możemy pochwalić się
fotograﬁą z dowolnego zakątku świata!

ZDJĘCIA 360o
Aby zrobić fotograﬁę, która uwieczni uczestnika wcentrum
i całą imprezę w tle na jednym zdjęciu wystarczy podejść
do naszej hostessy, która jednym kliknięciem na tablecie
wykona zdjęcie specjalistyczną kamerą 360o.
Adekwatnie do poprzedniej atrakcji, w tej również podając
swój numer telefonu można otrzymać pamiątkowe zdjęcie
sms’em.

UWAGA!
Na każdy event tworzymy specjalne tło zawierające branding i logo.
Dodatkowo dla każdej z wymienionych atrakcji robimy pamiątkową
stronę WWW, na której będą umieszone wykonanedla Was
m.in. zdjęcia, gify, ﬁlmy.
Nasze urządzenia posiadają wiele innych nietuzinkowych opcji.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt.
Jeśli nie znalazłeś tego, co Cię interesuje, skontaktuj się z nami.
Postaramy się przygotować dla Ciebie wyjątkową i zadowalającą
ofertę specjalną. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie!
Współpraca z nami to przyjemne z pożytecznym!

www.shot-me.pl

