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NASZA FOTOBUDA
WYKONANA JEST RĘCZNIE
W CAŁOŚCI Z LITEGO DREWNA DĘBOWEGO
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
OLEJOWANE DREWNO
PROFESJONALNA STUDYJNA LAMPA BŁYSKOWA
MODUŁOWA KONSTRUKCJA
NAJTAŃSZA W EKSPLOATACJI
NOWOCZESNA I NIEZAWODNA
WYMIENNE ŚCIANY BOCZNE - Z MOZAIKĄ,GŁADKIE LUB Z GRAWEREM
(OPCJA DODATKOWA)
REGULOWANY KĄT OBIEKTYWU
PODGLĄD ZDJĘĆ NA ŻYWO
WSZECHSTRONNE OPROGRAMOWANIE
ROZKŁADANY TRÓJNÓG
SZKOLENIE Z OBSŁUGI FOTOBUDKI

Poznaj nas:
Młode małżeństwo z pasją :)
W biznesie od kilku lat -każde z nas marzyło o własnej
firmie, pracy, która nie będzie tylko pracą - ale również
przyjemnością. Kasia - właścicielka największej na
Podkarpaciu agencji modelek i hostess - prężnie działa
w całej Polsce utrzymując rodzinne relacje z klientami
i hostessami. Kuba - właściciel firmy produkującej
akcesoria motoryzacyjne - zdolny i ambitny. Połączenie
naszych charakterów i pomysłów stworzyło trzecią
wspólną firmę. Wkroczyliśmy w branżę ślubną :) Dokładnie 3 lata temu zdecydowaliśmy
się na rozszerzenie naszych działań w tym sektorze. Mając na uwadze, że w branży
działa już wiele pokrewnych firm postanowiliśmy wprowadzić na rynek coś nowego, coś
innego- fotobudkę naszego autorstwa. Tak powstała nasza marka - Fotobuda z wooda!
Nasze podejście do klienta, pomysłowość oraz funkcjonalność i piękny wygląd naszego
produktu - pozwoliły nam szybko zyskać rzeszę klientów.

Trochę o fotobudzie:

Liczne zapytania o obsługę wesela w nakładających się
terminach, skłoniły nas do stworzenia kolejnych
fotobudek. Na obecną chwilę działamy już trzema z
pomocą zgranego teamu :)
Od momentu utworzenia marki otrzymujemy bardzo dużo
zapytań o obsługę wesel w różnych częściach Polski. Przez
lokalizacje naszej firmy - nie jesteśmy w stanie pojawić
się w odległych miastach, aby nie nadszarpnąć budżetu
Państwa Młodych. Dlatego postanowiliśmy, że
uruchomimy sprzedaż naszych fotobudek. Staramy się
zawsze podchodzić do naszych klientów w taki sposób w
jaki sami chcielibyśmy zostać obsłużeni. Profesjonalizm i
rzetelność to coś, co nas wyróżnia.

Naszą fotobudkę od początku do końca wykonujemy własnoręcznie dzięki czemu
zachowuje unikalny charakter.
W całości wykonana jest z litego drewna dębowego pokrytego najwyższej jakości
olejem, który uwydatnia piękno struktury naturalnego drewna.
Modułowa konstrukcja fotobudki do maksimum ułatwia montaż i transport.
Całość mieści się bez problemu w bagażniku sedana czy hatchbacka, a sam montaż na
miejscu eventu zajmuje 15 min.
Aby zadowolić finalnego odbiorcę, czyli osobę odbierającą zdjęcie z fotobudki
zaprojektowaliśmy ją tak, aby zdjęcia które wykonuje były w doskonałej jakości.
Profesjonalny aparat (lustrzanka), high-endowa drukarka termosublimacyjna, która przy
minimalnych kosztach eksploatacji zapewnia jakość wydruku studia fotograficznego.
Wszystko to wieńczy studyjna lampa błyskowa, która praktycznie w każdych warunkach
oświetleniowych pozwoli uzyskać wspaniałą jakość zdjęć.
Oprogramowanie które zdecydowaliśmy użyć, naszym zdaniem w najlepszy sposób
"nadaję fotobudce życie". Jest proste w obsłudze, bardzo responsywne, posiada wiele
funkcji (obsługa green screenu, gify, publikowanie zdjęć na facebook'u, wysyłanie zdjęć
na e-mail, efekty specjalne i wiele innych) przy tym wszystkim zapewnia płynną i
bezproblemową prace urządzenia.
Decydując się na naszą fotobudkę przeszkolimy Cię w zakresie jej obsługi, a także
podzielimy się naszym kilkuletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia biznesu.
Inwestycja w jej zakup szybko przełoży się na pozyskanie nowych klientów.
Naszym przyszłym klientom możemy zaproponować również wygrawerowanie loga laserem, na ściankach bocznych fotobudki lub wykończenie ścianek bocznych
drewnianą mozaiką wypełnioną żywicą epoksydową.

WYPOSAŻENIE

Monitor dotykowy 15,6"
Komputer INTEL i5 + SSD + WIN
Lustrzanka Cyfrowa CANON
Karta SD
Lampa błyskowa z lampą
modelującą
Beauty dish
Drukarka termosublimacyjna
DNP RX1-HS + materiały do
wydruku 700 zdjęć 10x15 lub
1400 pasków 5x15. Koszt wydruku
jednego paska 5x15 cm to mniej
niż 0,18zł brutto. Obsługa wesela
przez 3-4 godzin zużywa około
100-200 wydruków 10x15cm. (3570zł)
Komplet okablowania
Profesjonalne, responsywne i
wszechstrone oprogramowanie

Istnieje możliwość zamówienia fotobudki bez
niektórych elementów (drukarka, aparat, lampa
błyskowa).
Możemy również wykonać obudowę drukarki
dopasowaną do modelu, który Państwo już posiadają.
Fotobudka dzięki swojej konfiguracji zapewnia
wykonywanie zdjęć doskonałej jakości oraz późniejszy
ich wydruk w wysokiej rozdzielczości.
Unikatowy wygląd fotobudki pozwala jej wpasować się
w nowoczesne, klasyczne oraz rustykalne
pomieszczenia.
Jej uniwersalność - przekłada się na wzrost liczby
najemców.
Inwestycja w naszą fotobudkę na pewno przyczyni
się do rozwoju Państwa firmy :)

Wygląd fotobudki jest zastrzeżony na terenie Unii Europejskiej w
europejskim urzędzie ochrony intelektualnej EUIPO jako wzór
przemysłowy pod numerem: 006364535-001

SPRAWDŹ

Galeria:

Opinie o nas i naszej fotobudzie:

kontakt:
Kasia i Kuba Fortuna
tel. +48 602 198 914
chce@fotobudazwooda.pl

dane firmy:
Pailio Katarzyna Fortuna
ul. Konfederatów Barskich 40c
35-321 Rzeszów
NIP: 5170255210
REGON: 363119671

