„FOTOKUBAS.LT“
Tel.: +370 603 36553
El. paštas: info@fotokubas.lt
PASLAUGOS APRAŠYMAS:
vairiausi šmaikštūs ir originalūs aksesuarai trauks fotosesijos dalyvius smagų ir nuotaikingą
žaidimą. Aksesuarai yra lengvai pasiekiami jaukiame foto būdelės viduje, tad kiekvienoje
nuotraukoje geriausia atrodyti kitaip :).O čia žaidimas ir prasideda. sėdimosios vietos suteiks
dalyviams patogumą ir jie jausis žymiai laisviau, nei stovint. O Foto žaidimų vedėjas padės jums
visoje programoje, tad jokiais būdais neleis liūdėti foto būdelėje, bei padovanos dalyviams daug,
tikru džiaugsmu užpildytaų akimirkų.
Mūsų tikslas yra papuošti jūsų šventę šiltomis džiaugsmo emocijomis, kurios atsiskleidžia
linksmiausių fotosesijų metu. O vietoje atspausdintos nuotraukos visą laiką kels šypseną ir gerus
prisiminimus pažvelgus :).
FOTOKUBAS.LT- tai spalvinga ir jauki foto b del , kurioje j s lauks:
 Nuotaikingiausia fotosesija;
 Linksmiausių Foto žaidimų vedėjas (Gali vesti trijomis kalbomis: Anglų, Rūsų ir beabejo
Lietuvių) bei asistentė;
 Sėdimosios vietos užtikrinančios patogumą ir atsipalaidavimą skirtingai, nei stovint;
 Nuostabias emocijas keliantys foto sesijų žaidimai "Pasikeisk aksesuarą, kas kiekvieną
nuotrauką, o vėdėjas būtinai primins apie likus laiką :)";
 Jauki, patogi ir plati (4m2) foto būdelės erdvė;
 Šmaikštūs ir originalūs karnavaliniai aksesuarai (Pateikiami foto būdelės viduje);
 Žalios sienos beribės galimybės;
 8 fonų pasirinkimai (Pateikiamas plakatas viduje);
 75x55 cm dydžio fonų pasirinkimo plakatas (Pateiktas foto būdelės viduje dalyviams pasirinkti
norimą foną pagal numer )
 Tiesioginio vaizdo ekranas (viduje);
 4 nuotraukos vienoje fotosesijoje;
 Profesionalus apšvietimas, minimalizuoti šešėliai siekiant kuo geresnio nuotraukos rezultato;
 Vietoje spasdinamos nuotraukos;
 Plataus formato skaitmeninės nuotraukos su privačia prieiga;
 Daug smagių, neužmirštamomis šypsenomis papildytų akimirkų!
ĮRENGIMO VIETA, ERDVINIS, PLANINIS IR KONSTRUKCINIS SPRENDIMAS:
4 kvadratinių metrų ploto bei 2.5 m aukščio lengvai transportuojama ir greitai surenkama foto
būdelės konstrukcija užtikrins komfortabilumą besifotografuojantiems dalyviams, kurių skaičius
vienos fotosesijos metu gali siekti iki 8 ir daugiau žmonių.
 4 m2 ploto;
 2.8 m aukščio;
 Greitai surenkama;
 Telpa iki 8+ žmonių :)

1/3 psl.

APTARNAUJANTIS PERSONALAS
Šalia esantis aptarnaujantis personalas užtikrins sklandžią teikiamos paslaugos eigą. Foto
programos vedėjas sukurs jaukią ir žaismingą atmosferą, pasirūpins dalyvių patogumu, bei
užtikrins gerą vakarėlio nuotaiką. Uždara fotobudelės erdvė, bei ypatingas aptarnaujančiojo
personalo dėmesys fotografijos kokybei ir originalumui, suteiks galimybę dalyviams pabuvoti
linksmiausioje foto būdelėje, kurioje improvizacijoms ir žaidimas jokių ribų nėra!
FOTO B DEL S IŠVAIZDA
Naudojamos papildomos išorę gražinančios sienos, pagamintos iš lygios, malonios akiai, ir glotnios
medžiagos.
 Spalvingos išorinių sienų medžiagos (geltona, žalia, raudona).

NUOTRAUK SPAUSDININIMAS, TALPINIMAS PRIVAČIOJE ERDV JE
Nuotraukos spausdinamos vietoje netaikant jokio papildomo mokesčio. Jau sekančią dieną plataus
formato nuotraukų katalogas bus keliamas mūsų interneto svetainės privačią erdvę:
“www.fotokubas.lt -> klientų erdvė -> Renginio data (2017/MM/DD)“.Nuoroda katalogą su
nurodytu slaptažodžiu randama ant atspausdintų nuotraukų.



Nuotraukos spausdinamos vietoje be ribų ;
Plataus formato nuotraukų katalogas privačioje erdvėje.
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ŽALIA SIENA IR JOS BERIB S FOTOGRAFAVIMOSI GALIMYB S!
Šio fono dėka programa tiesiogiai apdoros nuotrauką ir vietoje žalio fono terps jūsų pasirinktą
paveikslėl . Foto būdelės viduje, per tiesioginio vaizdo ekraną, matysite save jau pasirinktame
fone.
 Žalio fono funkcija „Chroma key“;
 8 skirtingų fonų pasirinkimai;
 Platus fonų katalogas.

PASLAUGOS KAINA:
 Pirma darbo valanda – 220 Eu.
 Papildoma 1 valanda- +25 Eu.
 Transportavimas Vilniaus miesto ribose nemokamas, o už Vilniaus miesto ribų +0.20 Eu/km.

Iki susitikim :)
Link jimai, Virgilijus Bucevičius
www.fotokubas.lt
Tel: 370-6033-6553
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