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ESTI PREGATIT PENTRU DISTRACTIE GARANTATA CU SMILEBOX? 

 

Hai sa ne cunoastem mai bine! 

 

SMILEBOX s-a nascut din dorinta de a aduce un plus de distractie evenimentelor 

speciale si importante din viata ta. Vrem sa fim siguri ca vom surpinde cele mai frumoase 

zambeste si cele mai amuzante ipostaze. 

Cabina Foto SmileBox este sursa ideala de amuzament care va oferi o experiență unică și 

de neuitat tuturor invitaților tăi. 

Conceptul este acela de cabina foto deschisa, la noi toata distractia este impartasita si cu restul 

invitatiilor. 

Ne place sa fim creativi, asa ca am folosit toate uneltele  pentru a creea o cabina foto, 

capabila sa se muleze pe orice tip de eveniment. Fie că este vorba despre o simplă petrecere, un 

majorat, o nuntă sau un botez, o prezentare sau chiar mega petreceri-corporate, cabina foto este 

cu siguranță atracția zilei. 

www.cabinafotosmilebox.ro/  

 

 

http://www.cabinafotosmilebox.ro/
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Oferta Cabina Foto 

 

 
 Beneficiati de MAGNETI si GUESTBOOK CADOU la 

orice pachet, daca semnam contractul pana la data de 

 31 martie 2018 

 
 Numar nelimitat de fotografii (5/15 cm 

sau 10/15 cm); 

 Fotografii realizate cu DSLR Canon, 

 Grafica personalizata a pozelor (fundal, 

rame, text, decoratiuni, etc) si a 

ecranului de start - stabilite inaintea evenimentului; 

 Fotografii printate cu imprimanta DNP de ultima generatie. Durata 

de imprimare a fotografiilor fiind de 12 secunde; 

 Un software profesional special conceput pentru o utilizare cat mai 

usoara, care include posibilitatea postarii pozelor pe Facebook si 

trimiterea lor pe e-mail; 

 GIF-uri incluse; 

 Poze in format digital (galerie foto online protejata cu parola); 

 Recuzita amuzanta inclusa (peste 200 de accesorii); 

 Operator; 

 Instalare cu 1 h inainte de eveniment; 

 Fundal foto gratuit; 

 La starsitul eveimentului veti primi un stick usb cu toate pozele 

realizate. 

 

PRET (pentru 6 ore): 1600 Lei 

PRET (pentru 3 ore): 900 Lei 
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