en de Winnaar is…
(Foto act)

Fotografie Entertainment

Met deze mobiele foto-act wordt iedereen een winnaar!
Heeft uw team fantastisch gepresteerd? Bent u ontzettend
blij met uw trouwe personeel? Of wilt u de gasten op uw
evenement op ludieke wijze bedanken voor hun komst?
Vertel het met een direct-klaar-foto van de Winnaar!
Gekleed in een origineel kostuum, met verwijzingen naar
kleurrijke sportprijzen, en uitgerust met gouden medailles en
een super grote cup op een rijdende sokkel, begeeft de
actrice zich tussen het publiek, Enthousiast verrast zij uw
gasten met geweldig nieuws: “U heeft de CUP gewonnen!!”
Het is een wisseltrofee, dus hij moet helaas weer mee terug.
Maar wie de cup wint, mag ‘m natuurlijk wel even
vasthouden en als stralende winnaar poseren voor de
direct-klaar-camera van"de Winnaar". Het resultaat is een
overtuigende foto van dat gelukzalige moment aan de top.
Groter bewijs dat je ‘m won, bestaat niet!
Fotoframe
De foto’s worden ter plekke voorzien van een full color
'Fotoframe', desgewenst bedrukt met uw (commerciële)
boodschap, en als aandenken aan uw evenement aan de
geportretteerden overhandigd.
Maatwerk Mogelijkheden
- Korte zin onder foto + logo achterzijde fotoframe
- Ontwerp fotoframe van uw huisstijl of evenement.

Details
Soort Act

Fotografie Entertainment, Foto act

Duur van de act

3x45 min. (binnen 4 uur) = max.125 foto’s
of
4x45 min. (binnen 4 uur) = max.150 foto's

Speellocatie

Zowel binnen/buiten mogelijk(mits droog!)
De speellocatie moet zonder trap bereikbaar zijn om beschadigingen aan het
kostuum te voorkomen.
Hoogte min.3 meter +gemiddeld 1,5 meter
ruimte tussen gasten/decor/meubels etc.
om tussendoor te lopen.

Inclusief aantal foto’s

Inclusief 75 direct-klaar-foto's + 75
fotoframes (full color bedrukt, gestanst,
gevouwen en geplakt). Extra sets per 25
foto’s + frames mogelijk tegen meerprijs.

Entertainment Code:

Aantal Spelers:

MOB-1311-557

1 Foto Dame
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