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Fotokoutek LukyFoto
Fotokoutek LukyFoto je přenosný ateliér, fotobudka a fotobox v jednom. Je navržený tak,
aby byl co nejjednodušší na ovládání. Díky velkému dotykovému displeji a
jednoduchému navádění, zvládne jeho obsluhu opravdu každý. K dispozici mám více
než sto různých rekvizit jako například paruky, klobouky, brýle, vtipné nosy, knírky, vousy
a spoustu dalších. Dále si můžete vybrat z více než deseti různých fotografických
pozadí. Po vyfocení je možné okamžité sdílení na Facebook, odeslání na email nebo
vytisknutí fotografie. Fotokoutek je vhodný hlavně na svatby, párty, oslavy, firemní akce,
večírky, maturitní plesy atd.
Výhody fotokoutku LukyFoto
K dispozici je možný okamžitý tisk fotografií v rozměru 10x15cm v kvalitě fotolaboratoře
(termosublimační tisk garantující stálost barev více než 100let). Dále je možné okamžité
odeslání fotografie na sociální sítě nebo na email. Odeslání je možné pouze pokud je
k dispozici Wi-Fi připojení. Pokud není připojení, tak se fotografie odešlou až druhý den
nebo si můžete wifi připojení doobjednat. Fotokoutek je i s obsluhou, která vždy ráda
poradí a pomůže fotografii vyfotit nebo vytisknout. Na výběr si můžete vybrat z několika
cenových balíčků. V ceně je zahrnuta instalace fotokoutku, zapůjčení a nachystání
fotopozadí dle vašeho výběru, zapůjčení rekvizit, možnost výtisku fotografií. V ceně není
zahrnuta doprava na místo určení.
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. O zbytek a dobrou náladu se postaráme my =o)

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

,

BEZ VYTIŠTĚNÝCH FOTEK
Cena 4000Kč
●
Délka focení 2 hodiny
●
Bez výtisků fotografií
●
Možnost sdílení na sociální sítě nebo okamžité odeslání na email
●
K dispozici je více jak sto různých zábavných rekvizit
●
V ceně je zahrnuta instalace fotokoutku, fotografické pozadí, rekvizity atd.
●
V ceně je zahrnuta doprava do 50km z obce Soběchleby (za každý další je 5Kč/km)
Předání všech fotografií na internetovém úložišti (nebo na originálním flash disku + 250Kč)
●
Každá další hodina focení 1000Kč

●

S VYTIŠTĚNÍM FOTEK O ROZMĚRU 10X15CM
Cena 6000Kč
●
Délka focení 2 hodiny
●
Včetně neomezeného výtisku fotografií 10x15cm (během doby focení)
●
Možnost sdílení na sociální sítě nebo okamžité odeslání na email
●
K dispozici je více jak sto různých zábavných rekvizit
●
V ceně je zahrnuta instalace fotokoutku, fotografické pozadí, rekvizity atd.
●
V ceně je zahrnuta doprava do 50km z obce Soběchleby (za každý další je 5Kč/km)
Předání všech fotografií na internetovém úložišti (nebo na originálním flash disku + 250Kč)
●
Každá další hodina focení 1600Kč

●

●

PRONÁJEM FOTOKOUTKU S PLACENÍM KAŽDÉ FOTOGRAFIE
Cena: 2000Kč + 50Kč za každou fotografii
Tento balíček je vhodný například pro maturitní ples
●
Délka focení je stanovena dle dohody a zájmu o focení
●
Cena za vyfocení a výtisk fotografie 10x15cm ve fotokvalitě je 50Kč
●
Cena za zaslání fotografie na email je 40kč
●
Za objednání dvou kopií stejných fotek je odeslání fotografie na email zdarma
●
V ceně je zahrnuta instalace fotokoutku, fotografické pozadí, rekvizity atd.
●
V ceně je zahrnuta doprava do 50km (dále je cena 5Kč/km)
Předání všech fotografií na internetovém úložišti (nebo na originálním flash disku + 250Kč)

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. DŘEVĚNÁ PRKNA

10. ŠEDÉ POZADÍ

11. ČERNÉ POZADÍ

12. BÍLÉ POZADÍ

