The Travelling Photobooth

The perfect photobooth for the perfect party !
Bulli - The Travelling Photo Bus, is een unieke photobooth en
een echte eye-catcher voor jullie huwelijksfeest. Ik creëerde in
2017 dit leuke & nostalgische concept. Het is een retrobus uit
1974 dat uitgerust is met een supersnelle printer, een mooie
ringlamp voor een ‘studio effect’, een 24-inch touch screen
scherm & een Nikon DSLR.
Het Volkswagen busje rijdt naar elk feest, waar dan ook in
België. Hoe leuk is dit?
Na een korte kennismaking, bespreken we de verschillende opties
naargelang jullie planning, budget en het aantal gasten. Ik kan
perfect inschatten hoe lang Bulli operationeel moet zijn zodat
iedereen de kans krijgt om zich volledig uit te leven op de
achterbank.
Ik maak een lay-out voor de fotostrip op basis van jullie
trouwuitnodiging of -thema waarbij ik telkens voldoende met
jullie overleg. Behalve twee printjes kan je ook kiezen om de
foto’s meteen door te mailen of via een QR-code te downloaden
naar de smartphone. Jullie hoeven alleen nog maar te kiezen
welk formaat je wenst: 5x15 of 10x15 cm.
Eén uur voor de aanvang van jullie huwelijksfeest wordt Bulli
opgesteld en wordt ervoor gezorgd dat deze retrobus hét
gespreksonderwerp wordt tijdens jullie feest. Je zou versteld
staan hoeveel mensen nostalgische herinneringen hebben aan een
Volkswagen busje.

In de koffer van Bulli vind je verschillende gadgets, brillen, maskers, boa’s, hoedjes,
camera’s, ... Je kan het zo gek niet bedenken of Bulli heeft het bij. Volledig uitgedost
nemen de gasten plaats op de achterbank en daar mogen ze hun ding doen. Alles
kan en alles mag. Met hoeveel passen jullie op de achterbank? Het record staat op
12 personen…
Elke gast neemt een gepersonaliseerde foto mee naar huis, gemaakt in de leukste en
hipste photobooth van België. And remember: “Foto 3, is altijd de kus in de bus” ;-)
Naast de print-out kan je ook kiezen om de foto’s door te mailen of online te
zetten, een animated gif te maken of via een QR code de foto’s downloaden op je
smartphone. Dolle pret gegarandeerd.

Ongetwijfeld de leukste en hipste photobooth van België
Standaardpakket: € 399 excl. btw
• Volkswagenbus Bulli + photobooth
• installatie + assistentie + 2 uur ter plaatse
• héél véél accessoires & photoprops
• leuke botanical achtergrond
• foto-template in overleg (op basis van bv uitnodiging)
• onbeperkte fotostrips 10*15cm of 5*15cm
• animated gifs & foto’s via WeTransfer achteraf
• online photo gallery van alle beelden
• aankleding & sfeer rond de photobus

Leuke & populaire opties:
• gastenboek + pennen, stiften, pritt / aan een hoge tafel
bij het busje. Ik zorg dat de gasten een fotostrip in
het boek plakken en er iets leuk bijschrijven: + € 35
• gepersonaliseerde bedankingsmail met linkje naar online
album op de avond zelf: + € 30
• QR code naar online album op de avond zelf: + € 30
• extra uren: + € 95 • verplaatsing: 0,70 € /km

contact & meer info:
Gianni Camilleri
0472 96 75 15
www.bulli.be • fotos@bulli.be
photobusbulli

Proud Bulli Owner

