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Oferta na Studniówkę

2h – 700 zł
3h – 850 zł
4h – 1050 zł
5h – 1200 zł
6h – 1250 zł

Koszt wynajmu na 2h przy 200 uczestnikach to 3,50 zł/osoba
Koszt wynajmu na 3h przy 200 uczestnikach to 4,25 zł/osoba 

Czy warto?

Super propozycja na urozmaicenie
imprezy studniówkowej!

Kup bezcenne wspomnienia!
Pamiątkowe zdjęcia, które uwiecznią Waszą zabawę.      

Co kupisz w szkolnym sklepiku za 3,50 zł?



Jak działa Fotobudka?

1. Dzwonisz do nas

4. Wybierasz gadżety do zdjęć

5. Uśmiechasz się do zdjęcia

3. Przyjeżdżamy do Ciebie

2. Rezerwujesz termin

6. Po 30 sek. odbierasz wydruk

Gotowe!



3 zdjęcia na wydruku

Najczęściej wybierany układ w przypadku eventów.

 dwie kopie wydruku (kolor ramki dowolny)

 zdjęcia w galerii on-line 
(zdjęcia znajdują się w galerii 3 miesiące,   
proponujemy aby hasłem była data wydarzenia,       
pisana tak jak na wydruku).

 przykładowa personalizacja:

IMPREZA FIRMOWA

www.wesolafotobudka.pl



4 zdjęcia na wydruku

Najczęściej wybierany układ w przypadku wesel.

 dwie kopie wydruku
(jedna na pamiątkę dla gości, druga do 
wklejenia do pamiątkowej Księgi Gości).

 zdjęcia w galerii on-line 
(zdjęcia znajdują się w galerii 3 miesiące,   
proponujemy aby hasłem była data ślubu
pisana tak jak na wydruku).

 przykładowa personalizacja:



Tło 01 Tło 02 Tło 03

Tło 04 Tło 5 Tło 6

Tła do wyboru, na tle pozują goście.



Zdjęcia z naszej galerii…



Dlaczego warto wybrać naszą fotobudkę?

 ponad 200 szt. gadżetów
(peruki, maski, opaski, kapelusze, czapki)

 gadżety na patykach
 ponad 30 tabliczek z napisami
 atrakcyjny kształt urządzenia
 wysoka jakość zdjęć
 nielimitowana ilość zdjęć w czasie najmu
 dowolna personalizacja wydruków



Jak wygląda zabawa
z naszą fotobudką?



Jak wygląda zabawa
z naszą fotobudką?



Studniówka
czy impreza dla dzieci?

Atrakcyjny kształt urządzenia umożliwia
zmianę wysokości tak, aby z zabawy mogli
korzystać najmłodsi goście, jak również
większe grupy osób.



Impreza firmowa, targi czy zawody?

Jasne, że tak! 
Fotobudka doskonale urozmaici każde wydarzenie. 

Możemy przygotować 
personalizowane 

gadżety nawiązujące 
do tematyki imprezy.



Impreza tematyczna?

Oczywiście, że tak! 
Przygotujemy dla Was dedykowane gadżety. 
Lubimy wyzwania…



 okładka: twarda laminowana 
 50 kart gramatura 120 mg lub 

30 kart gramatura 160 mg
 karty białe lub czarne
 kwadrat 22 cm x 22 cm
 personalizowana okładka 

i pierwsza strona

 Cena: 90 zł

KSIĘGA 1 
PERSONALIZOWANA
(zamówienie minimum 7 dni przed weselem)



 oprawa: twarda szytko-klejona z miejscem 
na wydruk z fotobudki 5x15 cm

 28 kart gramatura 170 mg 
 czarne karty
 kwadrat 21 cm x 21 cm
 kolory okładki: brokatowy grafit, ecru, 

biały metaliczny, eco
 personalizwoana pierwsza strona

 Cena: 80 zł

KSIĘGA 2 



Planujesz wesele? Nie wiesz jak zorganizować czas dzieciom podczas urodzin, komunii, 
pikniku rodzinnego lub innej uroczystości?

Zależy Ci, aby organizowane przyjęcie było wyjątkowe i dopracowane
w każdym szczególe? 

Jest tylko jedna odpowiedź:

Animacje dla dzieci!



W programie (do wyboru):

Spotkanie Myszki Mickey i Minnie z dziećmi i taniec z Młodą Parą

Zabawy integracyjne z chustą animacyjną

Budowanie z mega klocków

Dmuchany zamek ze zjeżdżalnią

Malowanie twarzy

Balonowe kreacje + mini warsztaty z modelowania balonów

Zabawy kreatywne

Duża gra ,,Leśny spacer’’ 

Kącik malucha (kredki, flamastry, kolorowanki)

Prezent ,,niespodzianka’’ dla każdego dziecka 

Przygotowanie tematyczne animacji 

(dekoracje i akcesoria z postaciami z bajek wedle upodobań dziecka)

Maszyny do popcornu i waty cukrowej

Zabawy i cena są ustalane indywidualnie z każdym zleceniodawcą. 
Cena zależy od ilości dzieci, liczby animatorów, 

godzin animacji oraz wybranych usług.



Nie czekaj… 
Zadzwoń i zarezerwuj termin już dziś!

Fotobudka:  
info@wesolafotobudka.pl

tel. 510 095 125

Animacje:
animacje@wesolafotobudka.pl

Tel. 509 788 984

Zaufali nam m. in: www.wesolafotobudka.pl


