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FOTOBUDKA Radom Kozienice Kielce Napis LOVE 3D
http://fotobudeczka.pl

Jako jedyni na radomskim rynku oferujemy fotobudki z dużym - 20 calowym wyświetlaczem - różnica między
15" konkurencji - przeoogromna - proszę zobaczyć zdjęcia:)

Zachęcam do zapoznania się ze szczególową ofertą na stronie:
fotobudeczka.pl

Oprócz fotobudek oferujemy wynajem PIĘKNEGO, PODŚWIETLANEGO NAPISU LOVE 3D:)
Jednocześnie, nasza firma tworzy filmowe podziękowania dla rodziców na wesele. Wystarczy, że dostarczą
nam Państwo zdjęcia i muzykę, a stworzymy piękny i klimatyczny klip po którym rodzice rozplaczą się z
wzruszenia i szczęścia:) Więcej informacji na stronei fotobudeczka.pl lub 2lov.pl

Nasza oferta zawiera m.in:
- nieograniczoną liczbę zdjęć dla każdego pakietu, 
- masę gadżetów do zdjęć, 
- transport do 40 km w promieniu Radomia w cenie, 
- możliwość wynajęcia podświetlanego namiotu do fotobudki, 
- tło green screen - czyli możliwość ustawienia DOWOLNEGO tła na fotobudce - świetny efekt - działa to
naprawdę bardzo dobrze:).

Fotobudki wynajmujemy na wszystkie możliwe imprezy na które tylko Państwo ich potrzebują, czyli:
Wesela, 
18-stki, 
Studniówki, 
Urodzi ny, 
Imprezy firmowe itp itd :)

UWAGA !
Do każdego pakietu dołączane są super gratisy:
- pendrive i/lub DVD dla ze wszystkimi zdjęciami, 
- album do wklejania zdjęć z fotobudki przez gości - bardzo fajna pamiątka, szczególnie dla Państwa
Młodych, 
- hosting zdjęć na stronie internetowej i/lub facebooku.

Posiadamy również dmuchany, podświetlany namiot na fotobudkę - rewelacyjnie to wyglada zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, oraz zapewnia intymność użytkowników fotobudki:)

Jako posiadamy dwa źródła oświetlenia fotobudki - pierścieniowa lampa led dookoła aparatu lub lampa
błyskowa - dzięki temu operator ustawiający fotobudkę dobierze najlepszy rodzaj oświetlenia dla danych
warunków.

W przypadku połączenia wynajmu fotobudki z usługą animacyjną dla dzieci (balonowymis.pl), i/lub
wynajęciem podświetlanego napisu LOVE przewidujemy rabaty:)

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty!
Marcin z fotobudeczka.pl, 2lov.pl

--
www.fotobudeczka.pl - Dmuchana Fotobudka Radom, Wynajem Fotobudki, Napisu LOVE w Radomiu:)
www.2lov.pl - Wynajem Podświetlanego Napis LOVE na WESELA, ŚLUBY, uroczystości. Podziękowania
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dla Rodziców w formie filmu - FILM dla RODZICÓW jako podziękowania na WESLE.

Kategorie
Rozrywka i zabawa - Ślub i wesele
Kultura i sztuka - Fotografia
Według regionów - Mazowieckie - Radom
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Fotobudka radom, Wynajem fotobudki, Mazowieckie, Kielce, Szydłowiec, Kozienice, Napis love, 
Podswietlany napis love, Wesela, Chrzciny, Komunie, Urodziny, Imprezy okolicznościowe, Podziękowania
dla rodziców, Filmowe podziękowania

Informacje
Numer ID strony: 2320/1733, Status strony: aktywna od 09/11/2016 13:10, Typ strony: standard, Data
dodania: 08/11/2016 17:59, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 174, odsłon: 1229

Page 2 / 2

http://www.wymianalinkami.pl/rozrywka_i_zabawa
http://www.wymianalinkami.pl/rozrywka_i_zabawa/slub_i_wesele
http://www.wymianalinkami.pl/kultura_i_sztuka
http://www.wymianalinkami.pl/kultura_i_sztuka/fotografia
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_regionow
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_regionow/mazowieckie
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_regionow/mazowieckie/radom
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_domeny
http://www.wymianalinkami.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.wymianalinkami.pl/fotobudka_radom
http://www.wymianalinkami.pl/wynajem_fotobudki
http://www.wymianalinkami.pl/mazowieckie
http://www.wymianalinkami.pl/kielce
http://www.wymianalinkami.pl/szydlowiec
http://www.wymianalinkami.pl/kozienice
http://www.wymianalinkami.pl/napis_love
http://www.wymianalinkami.pl/podswietlany_napis_love
http://www.wymianalinkami.pl/wesela
http://www.wymianalinkami.pl/chrzciny
http://www.wymianalinkami.pl/komunie
http://www.wymianalinkami.pl/urodziny
http://www.wymianalinkami.pl/imprezy_okolicznosciowe
http://www.wymianalinkami.pl/podziekowania_dla_rodzicow
http://www.wymianalinkami.pl/podziekowania_dla_rodzicow
http://www.wymianalinkami.pl/filmowe_podziekowania
http://www.google.pl/search?q=site:http://fotobudeczka.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://fotobudeczka.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://fotobudeczka.pl

