
Vitajte vo



Prajete si, aby Vaša párty, večierok alebo svadba 

bola výnimočná a zábavná?

V tom prípade, cheese! – úsmev prosím!

Prichádza FunnyBox!



• je fotobúdka plná zábavy, vytvorená 

špeciálne na akcie, ktorých cieľom je zabaviť 

hostí unikátnym spôsobom - priamo pri fotení. 

• je určený pre firemné akcie, večierky 

narodeninové oslavy, svadby, podujatia pre 

partnerov, slávnostné otvorenia, 

launchovania nových produktov, výstavy, 

konferencie, filmové premiéry atď. 



• Po Vašej objednávke doručíme FunnyBox

priamo na miesto Vašej akcie.

• O všetko potrebné sa ďalej postará náš

profesionálny tím – technik a usmievajúca

hosteska

• Stačí vojsť do fotobúdky, nasadiť masku

alebo veselú pózu a fotiť sa vo vlne

nekončiacej zábavy

• Súčasťou každej akcie je

ponuka originálnych párty pozadí a

originálnych masiek/doplnkov fotenia

Ako FunnyBox funguje?



Ako FunnyBox funguje?

• Na každú foto vieme umiestniť Vaše logo

či odkaz

• Funnybox obrandujeme Vami zvoleným

motívom/logom

• Foto z akcie umiestnime do online galérie

chránenej heslom, odtiaľ ich zdieľate a

likeujete na Facebooku

• Ponúkame exkluzívny servis a služby v

súlade s najnovšími trendmi v oblasti

fotenia a zábavy



FunnyBox vizualizácia



• 4h prenájmu Funnybox-u

• doprava do 30km od Bratislavy a inštalácia Funnybox-u ešte pred
príchodom Vašich hostí

• osobný asistent zodpovedajúci za technický servis a priateľská

hosteska obsluhujúca (fotobúdku/Funnybox) počas celej akcie

• neobmedzený počet profesionálných farebných fotopásikov (tzv.

fotostrips) so 4 fotkami

• on-line galéria všetkých fotopásikov chranená heslom s možnosťou

prezerania, sťahovania a samozrejme zdieľania na Facebooku

• výber z niekoľkých originálnych pozadí vnútri Funnyboxu

• vlastné logo, mená, či názov podujatia na každom  fotopásiku

• párty výbava  a doplnky: masky, parochne, škrabošky, klobúky a 
veľa ďalších

• branding Vašej firmy/značky priamo na Funnybox-e (predné 
plochy potlačené firemným logom, nápismi či fotkami), vnútorné 

pozadie podľa Vašich predstáv a Vašich požiadaviek

• Cena balíka dohodou*

Balík all-inclusive pre Vašu firmu

* - cena balíka sa odvíja od počtu osôb na akcii, čerpaní doplnkových služieb a časového harmonogramu



Ďakujeme

za Vašu 

pozornosť


