Samospoušť UNLIMITED
Využijte jedinečnou službu SAMOSPOUŠŤ UNLIMITED –
vytvořte si neomezený počet fotografií a to vše naprosto diskrétně a bez fotografa!
Nevěříte? Přesvědčte se na vlastní kůži.
Užijte si fotografování s neopakovatelnou atmosférou v ateliéru, který bude patřit jen vám.
PRO KOHO JE SAMOSPOUŠŤ určena? Pro:









NEBOLI

zamilované páry
běžné páry :-)
partičky kamarádek
pro ty, kteří se stydí před fotografem
pracovní teamy
kreativní jednotlivce
nastávající maminky
rodiny s dětmi
vašeho čtyřnohého kamaráda, který chce mít fotku s vámi.
úplně pro každého, tedy i šílence s motorkou :-) Ateliér je v přízemí v úrovni komunikace.

JAK TO FUNGUJE?
Geniálně jednoduše - zmáčknete jen jedno tlačítko...a fotíte se a fotíte :-)
Vyberte si nebo kombinujte tyto dvě varianty:

1. varianta automat
Profesionální fotoaparát upevněný na stativu po stisku tlačítka automaticky pořídí sérii tří perfektně nasvícených
snímků a vyčkává dalšího spuštění.

2. varianta manual

Možnost vlastního spouštění fotoaparátu pomocí dálkového ovládání. Fotoaparát pořídí okamžitou expozici po
stisknutí tlačítka.
Vše je nastaveno tak, aby vaše "kreace" byly správně nasvícené a ostré i při rychlejším pohybu (skoky atd.).
Na místě je možnost poradit se se zkušeným a vždy dobře naladěným fotografem, jak dosáhnout co možná
nejlepších snímků.






Časový limit pro fotografování je 15 min. čistého času, což umožňuje vytvoření až 90 fotografií!
Fotografie si můžete průběžně prohlížet na monitoru PC.
Pro převlékání či přelíčení máte navíc dalších 15 min.
Speciální software vám usnadňuje výběr 10 nejkrásnějších fotografií i z tak velkého množství, jaké si
vyfotíte.
Vybrané fotografie vám upravené uložíme na váš vlastní flash disk s volnou kapacitou alespoň 120 MB.
Garantujeme vám naprosté soukromí a samozřejmě i bezpečnost vašich dat.

REKVIZITY:

V našem ateliérku pro vás máme připravenu řadu rekvizit (paruky, boa, čelenky, brýle, šperky, zbraně, okovy,
pouta, klobouky…) pro ještě větší atraktivitu a oživení vašich fotografií.

OBJEDNÁNÍ:

Otevřeno je denně od 9 do 21hod. včetně sobot a nedělí. Vždy je ovšem nutné se předem telefonicky
objednat. Max počet osob na focení jsou 2 páry nebo rodina s 5 členy.
Na místě možnost zakoupení dárkových poukazů, za příplatek možnost doplnit o vlastní text.

KONTAKT:
FotoAteliérek
Benediktská 690/7, Praha 1 - Staré Město
E- mail:
info@fotoatelierek.cz
Tel.:
+420 722 947 585
Web:
www.samospoust.cz
Jak se k nám dostanete?
Metro:
trasa B - Náměstí Republiky
Tramvaj: zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky

!!!! VYUŽIJTE ČASOVĚ OMEZENOU AKČNÍ NABÍDKU - ZAVÁDĚCÍ CENA POUZE 299 KČ !!!

