FEESTPHOTOBOOTH.COM

Zijn jullie op zoek naar een photobooth waarbij alles tot in de puntjes
is verzorgd?
Op jullie allermooiste dag moet ook de photobooth een eyecatcher zijn.
Jullie maken onbeperkt de leukste foto’s, wij verzorgen de rest!
Zo zorgen we ervoor dat de fotokwaliteit perfect is.
Overal is aan gedacht, het pakket is altijd compleet.
Kies een uitstraling die past bij jullie bruiloft met ons assortiment aan
mooie achtergronden.
Met een gepersonaliseerd fotokader geef je iedereen een leuke herinnering
aan jullie bruiloft mee. En wil je een echte unieke herinnering? Kijk dan
zeker eens naar onze Mosaic gemaakt op IXXI. Deze is exclusief te koop
bij FeestPhotoBooth.

FEESTPHOTOBOOTH.COM

FEESTPHOTOBOOTH
op jullie bruiloft?
Doe de datumcheck
op onze website voor
beschikbaarheid.

FEESTPHOTOBOOTH
De sfeermaker op jullie bruiloft!

gepersonaliseerde
fotokaders

Professionele
fotokwaliteit

Onbeperkt dubbele
fotoafdrukken

Tranport, plaatsing
& support

Digitale
fotogalerij

DE PAKKETTEN
BASIS

EXTRA

GOUD

4 uur onbeperkt fotofun

4 uur onbeperkt fotofun

4 uur onbeperkt fotofun

Gepersonaliseerd fotoprint

Gepersonaliseerd fotoprint

Gepersonaliseerd fotoprint

Dubbele fotoafdrukken

Dubbele fotoafdrukken

Online privé fotogalerij

Online privé fotogalerij

Online privé fotogalerij

Transport + opbouw

Transport

Transport

Dubbele fotoafdrukken

395 euro
incl. BTW

Premium fotopapier

Premium fotopapier

Profesionele studioflister
voor HQ-foto's

Profesionele studioflister
voor HQ-foto's

Basis achtergrond

Mosaic op IXXI

495 euro

725 euro

incl. BTW

incl. BTW

upgrade pakket
"extra" of "goud" met
shi mmerwal l achtergrond

+100 euro
incl. BTW

EXTRA OPTIES

Maak jouw fotobeleving compleet met onze toppers

DIVERSE NEON SIGNS

95 euro

PREMIUM PROPS

BOOMERANG/GIF

25 euro

Ons team staat voor je klaar om het fotokader vorm te geven zodat het perfect
past bij jullie bruiloft. Wat dacht je van een frame in stijl van jullie uitnodiging?
De gasten herkennen het meteen! Ze nemen een unieke herinnering
aan jullie bruiloft mee naar huis.

FEESTPHOTOBOOTH.COM

95 euro

MOSAIC OP IXXI

Exclusieve fotoherinnering met alle phot oboot h f ot o's

incl. BTW

NA

VOOR
Na de bruiloft wil je natuurlijk een blijvende herinnering aan jullie huwelijk.
Wat dacht je van een mosaic gemaakt van alle photobooth foto's verwerkt in
jullie mooiste trouwfoto?
i n c l . B T W de gasten, die jullie bruiloft
incl. BTW
Wij hebben een uniek concept waarin
mede onvergetelijk maakten, een bijdrage leveren met hun photoboothfoto's.

De mosaic op
IXXI is inbegrepen
in het pakket
GOUD

incl. BTW

De mosaic wordt gedrukt op IXXI, waardoor het een mooie manier is om hem thuis op te hangen.

Enthousiast?
Doe de datumcheck of maak een
prijsberekening op onze website!

LET'S KLIK!
www.feestphotobooth.com
info@feestphotobooth.com
feestphotobooth
FEESTPHOTOBOOTH.COM

