PhotoBooth
01Iαν2022 - 31Δεκ2022
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας και σας παραθέτουμε την προσφορά μας για την
τοποθέτηση Βooth στο χώρο της εκδήλωσής σας.
To Booth ενεργοποιείται κατά την άφιξη των πρώτων καλεσμένων σας ενώ παράλληλα παρακινούνται
διακριτικά και καθ'ολη τη διάρκεια διασφαλίζοντας, την εύρυθμη και ευχάριστη λειτουργία αυτού.
PhotoΒooth
€350+φπα
Συνολικές ώρες λειτουργίας: εώς 4
Λήψη φωτογραφιών σε πλήρη ανάλυση: χωρίς όριο
Εκτυπώσεις φωτογραφιών σε μέγεθος 10x15: χωρίς όριο
Αποστολή φωτογραφιών σε email : χωρίς όριο
Ανάρτηση φωτογραφιών σε κοινωνικά δίκτυα: χωρίς όριο
Δημιουργία GIFS: χωρίς όριο
Δημιουργία Boomerang: χωρίς όριο
Δημιουργία ψηφιακών κολάζ: χωρίς όριο
Watermark ή/και κολάζ της επιλογής σας
Props: ~50τεμ περίπου
Online Gallery των φωτογραφιών: Δωρεάν
Άλλες Επιλογές
Ψηφιακά μόνο, χωρίς εκτυπώσεις €250+φπα
Έξτρα χρόνος με εκτυπώσεις, χρέωση ωριαία: €60 +φπα
Έξτρα χρόνος χωρίς εκτυπώσεις, χρέωση ωριαία: €40 +φπα
BubbleBooth +€60 +φπα
Happy Hours - Mειωμένο ωράριο, για πάρτυ, βαπτίσεις κτλ, εντός Αθηνών μόνο, δεν ισχύει για γάμους.
Συνολικές ώρες λειτουργίας: εώς 2
Με απεριόριστες εκτυπώσεις: €240+φπα
Ψηφιακά μόνο, χωρίς εκτυπώσεις: €180+φπα
Ισχύουν και όλα τα παραπάνω (gif, boomerang, κολάζ, props, online gallery, κόστος έξτρα ωρών)
Οι τιμές Happy Hours, για ΠΣΚ υψηλής περιόδου 01ΜΑΙ-31ΟΚΤ, από 09:00 εώς 18:00-ώρα κλεισίματος
VideoΒooth
€250+φπα
Συνολικές ώρες λειτουργίας: εώς 4
Λήψη βίντεο σε 1080p: χωρίς όριο
Watermark της επιλογής σας
Online Gallery των βίντεο: Δωρεάν
Custom μικρόφωνο: Δωρεάν
Άλλες Επιλογές
Συνδυαστική λειτουργία με PhotoBooth €350+€100 +φπα
Βίντεο Quiz: €20 +φπα
Έξτρα χρόνος, χρέωση ωριαία: €40 +φπα
Μοντάζ του υλικού : €30 +φπα
PrintΒooth
€350+φπα
PrintBooth, η ημέρα της εκδήλωσής σας, μέσα από τους φακούς των καλεσμένων σας. Με τη νέα
πρωτοπωριακή υπηρεσία μας, έχετε αυτόματη εκτύπωση φωτογραφιών10x15, μέσω instagram και hashtag
της επιλογής σας. Τόσο οι καλεσμένοι σας, όσο κι εσείς, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες για εκτυπώση με
μια ανάρτηση, τις οποίες θα βρείτε αναρτημένες στο MemoryWall που τοποθετούμε στον χώρο της
εκδήλωσης.
Συνολικές ώρες λειτουργίας: εώς 4
Εκτυπώσεις φωτογραφιών σε μέγεθος 10x15: εώς 500 εκτυπώσεις
Watermark ή/και κολάζ της επιλογής σας
MemoryWall με κρεμασμένες φωτογραφίες: Δωρεάν
Ενημερωτικά καρτελάκια για τα τραπέζια: Δωρεάν
Online Gallery των φωτογραφιών: Δωρεάν
Άλλες Επιλογές
Πλήρης Ημέρα, από το πρωί έως τις 01:00, εώς 1000 εκτυπώσεις: €550 +φπα
Δημιουργία φωτογραφικής γωνιάς στο χώρο της εκδήλωσης (φόντο & φωτισμός): €70 +φπα
Ψηφιακό MemoryWall - slideshow σε projector: €80 +φπα

Δείγματα thebigpicture.gr/photobooth-wedding
Γνώριστε και τον Φώτη Μπουθάκη

www.thebigpicture.gr
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Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μόνο με κατάθεση προκαταβολής για κλείδωμα ημερομηνίας.
Διατηρούμε το δικαιώμα ανατίμησης εφόσον δεν έχει κατατεθεί προκαταβολή.
Προκαταβολή €50 για δέσμευση της ημερομηνίας.
Εξόφληση έως και μία μέρα πριν την εκδήλωση.
Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από υπαιτιότητα του πελάτη.
Έξοδα μετακίνησης & διαμονής εκτός Αττικής, επιβαρύνουν τον πελάτη.
Επιβάρυνση εκτός Αττικής για ημερομηνίες υψηλής περιόδου (01Μαι-31Οκτ), €100-€200,
ανάλογα τον προορισμό.
Δημιουργία νέου υλικού βασιζόμενο στο πρωτογενές αρχείο, τιμολογείται ξεχωριστά
Εξασφάλιση σε παροχή ρεύματος.
Η εξυπήρετηση διαδικτυακών υπηρεσίων εξαρτάται από τη διαθεσίμοτητα δικτύου 4G ή WIFI.
Για ανάρτηση υλικού σε σελίδα σας στο facebook από το photobooth, απαιτείται η χρήση δικού σας
λογαριασμού, καθώς επίσης εφαρμόζεται ενημερωτικό πεδίο όπου ο εκάστοτε χρήστης
συναίνει/διαφωνεί με την ανάρτηση.
Η χρήση από ανήλικους επιτρέπεται αυστηρά μόνο με την παρουσία γονέων.
Επανεκτύπωση όλου του αρχείου σε 2ο χρόνο, €0,25+φπα/φωτογραφία+έξοδα αποστολής.
Το σύνολο του ψηφιακού υλικού παραδίδεται σε πλήρη ανάλυση εντός 7 ημερών,
σε κλειδωμένη γκαλερί στην ιστοσελίδα μας
Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν φπα
Κρατήσεις: photobooth@thebigpicture.gr

Αξεσουάρ φωτογράφισης (props)

Επιλογές Φόντου

Ενδεικτικές επιλογές Κολάζ
δείτε επίσης: www.thebigpicture.gr/collages

www.thebigpicture.gr

BuubleBooth

www.thebigpicture.gr

