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Svatební fotokoutek PIXITO Selfie

Kvalitní fotky tiskne ihned do 8 vteřin.



     
        Fotokoutek jsme měli na naší svatbě a bylo to naprosto vynikající. Máme krásnou vzpomínku a hosté se mohli vyřádit 
dle libosti. Pokud máte rádi zábavu, určitě vřele doporučuji, nebudete litovat! 

Mari
nevěsta

„
“

     
        Naší svatbu jsme si od začátku představovali jako velkou párty, což se nám nakonec podařilo i zrealizovat - a velkým dílem tomu přispěl 
PIXITO fotokoutek. Párty se protáhla do ranních hodin a nebylo jediného hosta, který by se do fotokoutku alespoň jednou nezatoulal, takže 
máme díky tomu zaznamenány super vzpomínky (a z pozdních hodin i pár velice zajímavých). Pokud si tedy lámete hlavu se 
"zábavou pro hosty", určitě jděte do fotokoutku - vzbudil u hostů takový zájem, že se na nějaké vymýšlení her pro novomanžele nakonec ani 
nedostalo.  

EEliška
nevěsta

„

“

     
        Při organizaci svateb s PIXITEM spolupracuji ráda, rychle reagují na mé požadavky, nebojí se přijít s novými nápady, mají spoustu 
opravdu spoustu vtipných rekvizit a nádherná fotopozadí. Oproti předchozím zkušenostem oceňuji také příjemnou obsluhu.

Michaela
koordinátorka

„
“



3. Zasíláte na email/AirDrop

1. Naladíte pózu

2. Ihned tisknete

Jak funguje fotokoutek?



Formáty fotek
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Výběr tištěných fotopozadí
Pozadí tiskneme jen z kvalitní textilní banneroviny, podobné jako znáte u výstavních stánků.



Ve svatebním balíčku se můžete těšit na

     3 hodiny pronájmu PIXITA

     obsluha

     neomezený tisk 

     grafická příprava (rámeček s vlastní grafikou)

     set svatebních rekvizit

          standardní fotopozadí

     doprava po Praze a Brně

     zasílání fotografií ihned na email/AirDrop

     fotografie nahrané do webové galerie k náhledu

Velikosti fotografie

9 x 13 cm
10 x 15 cm (standard)
13 x 18 cm

Cena 10.000 Kč 

Další hodina pronájmu 1.500 Kč/hodina

Doprava do ostatních lokalit v rámci ČR dle domluvy
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