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Momenty zachycené na celý život… 
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Fotobudka - fotokoutek

Na jaký typ akce se fotobudka hodí?
Fotobudka patří všude tam, kde je dobrá zábava.
Fantazii se meze nekladou! Jedná se o originální zábavu 
vhodnou na svatby, oslavy, party, firemní večírky, plesy, 
maturitní plesy, společenské a sportovní akce...

Svatby
Díky fotobudce budete mít skvělou vzpomínku, jak jste se v 
tento vyjímečný den bavili. Fotobudka promění vaši svatbu 
v jednu velkou show a zároveň se postará o nejlepší momentky 
večera, obzvlášť po soumraku.

Maturitní večírky 
Taková party se neopakuje a je potřeba ji pořádně 
zdokumentovat. Fotobudka vás se spolužáky pobaví i na srazu 
po 20 letech. 

Firemní akce 
Pořádáte firemní teambuilding, vánoční večírek, či výročí 
firmy? Fotobudka se bude jistě hodit. Fotobudka umí zázraky, 
z obchodních kontaktů, partnerů a hostů udělá skvělé přátele.





S fotobudkou zažijete skvělou zábavu a zároveň bude  
zpestřením a obohacením programu. Fotobudka se hodí do 

jakéhokoliv prostředí. Obzvláště však tam, kde se lidé 
chtějí dobře pobavit a odnést si s sebou vzpomínku nejen   

ve svém srdci. 

Plesy a další akce
Není problém umístit fotobudku na jakoukoliv akci, při 
jakékoliv příležitosti. Vždy vám vyjdeme maximálně 
vstříc. 

Při využití virtuálního klíčovacího pozadí se ve skutečnosti 
fotíte u zeleného pozadí, které je pak následně 

automaticky vyměněno za vámi zvolený motiv pozadí. 
Můžete si vybírat z několika druhů pozadí před každou 
fotografií. Jako motiv lze využít jakýkoliv obrázek v 

tiskové kvalitě který nám dodáte a nebo můžete využít 
naší databáze motivů.





Foto s popředím

Připravíme Vám různé pozadí s popředím. Fotka tak 
dostane úplně jiný rozměr a zábava může začít…



Vzniklé fotografie 
obdržíte 
ihned vytisknuté na 
kvalitní fotopapír.
Fotku si můžete 
poslat  na FB nebo 
email.

Rekvizity

Rekvizit máme opravdu hodně. Vždy jsou k dispozici paruky, 
klobouky, čepice, různé brýle, papírové úsměvy, křídové 
tabulky, nápisy a pod. Rekvizity pak tematicky doplňujeme 
dle druhu akce, třeba o svatební, námořnické, 30. léta, 
kovbojské, sportovní, a mnohé další. Vyrobíme Vám i 
rekvizity či tabulky přímo na míru.



Co se týče plesů, dnů otevřených dveří nebo
firemních večírků, umisťujeme na každou fotku
logo Vaší firmy a název akce. Fotobudka pro Vás
tak představuje rychlou levnou reklamu.

V případě svateb a 
narozeninových oslav 
je součástí fotobudky

také fotoalbum, do 
kterého se vkládají 

vytisknuté fotografie a 
vznikne tak krásný 

dárek pro novomanžele 
nebo oslavence. 



Akci Vám také připravíme do 
retro dobových fotografií… 

Jako pozadí můžeme použít i Vaše staré fotografie…
Celkový dojem pak bude ještě efektivnější a Vaše 

vzpomínka o to silnější…  

Foto můžete mít jak 
v černobílé, tak v sépii…

Dobový oděv 
(košile, zástěry, čepice, 

šátky, kabát, … )

Rekvizity
(rádio, foťák, pracovní

pomůcky, hračky…) 
Vše Vám zajistíme… 





Připravíme Vám 8 různých pozadí, dle tématu 
akce. Na míru Vám připravíme vtipné cedulky a 

samozřejmostí jsou různé rekvizity k zapůjčení.

Z fotek jsme schopni Vám na počkání vytvořit i fotomagnetku
velikosti 10x15 cm.

Co je potřeba k provozu fotobudky?

• minimální prostor 3,5 x 3,5 m (čím více, tím lépe)
• dosah elektrické zásuvky 220 V 
• 2x stůl na rekvizity
• rovná a pevná podlaha
• Výška stropu 2,5 m
• přístřešek či stan proti dešti, větru a slunci (pokud se 

jedná o akci venku)
• Wi-Fi (nutná jen pro okamžité sdílení)



Připravíme Vám i fotopásky a pohlednice…



Kontakt: 
Kateřina Žáčková

Kozlovice 516, 739 47  Kozlovice
Tel.: 725 757 012
Ičo: 88535924

E-mail: party-fotokoutek@outlook.cz
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