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Oferta handlowa



Czym się zajmujemy…

Projekt Party oferuje wynajem:

▪ Fotolustra 

▪ Napisu LOVE

▪ Wytwornicy baniek mydlanych
na wesela, studniówki, bale, komunie, urodziny, 
eventy firmowe, wieczory panieńskie 
i kawalerskie oraz inne imprezy okolicznościowe 
na terenie województwa podkarpackiego, 
lubelskiego i świętokrzyskiego w najniższych 
cenach na rynku.



Fotolustro

• nazywane inaczej Selfie Mirror i Magicznym Lustrem,

• to interaktywny ekran dotykowy, do złudzenia 
przypomina taflę lustra, 

• posiada eleganckie, podświetlane ramy,

• zawiera profesjonalny aparat ukryty w środku,

• cechuje stylowy design.



Fotolustro: 

▪ jest nowym gadżetem eventowym  (następcą fotobudki),

▪ zaskakuje stylowym wyglądem i możliwościami,

▪ zapewnia gościom świetną zabawę,

▪ to dobry sposób, aby zintegrować towarzystwo.



Doskonała jakość zdjęć



Największy zestawy animacji (ponad 150 sztuk) w cenie: 
A w nim animacje: weselne, firmowe, naśladowanie póz, dziecinne, ogólne itd…

Animacje podczas pracy lustra można mieszać między sobą w dowolny sposób…



Animacje Neon

Animacje Firmowe

Animacje typu zrób taką pozę



Animacje uzupełniające 



Cennik

Minifun 520 zł
1 godzina

750 zł
2 godziny

Superfun

950 zł
3 godziny

1150 zł
4 godziny

Megafun

Biznesfun

Każda dodatkowa godzina 180 zł



Dodatkowo oferta zawiera

Dywan i 4 słupki
Ścianka 3 m x 2,4 m srebrna

Kosz gadżetów

450 ramek tematycznych do wyboru

Księga Gości
(pakiet Megafun i Biznesfun)

▪ spersonalizowany podpis zdjęć,
▪ obsługę animatora,
▪ dojazd gratis do 30 km od Stalowej Woli 

(powyżej 30 km koszt dojazdu ustalany indywidualnie).



Podświetlany napis LOVE

• jest popularną dekoracją i atrakcją na różnych przyjęciach
okolicznościowych (najczęściej na weselach),

• podczas wesela to częsty dodatek, służący także jako miejsce
do wykonywania mini sesji zdjęciowych,

• świetnie się sprawdzi na każdej sali, niezależnie od tego
w jakim stylu planowane jest wesele.



Napis LOVE:

▪ w stylu vintage,

▪ wymiary 430 x 120 cm,

▪ każda z liter ma 120 cm wysokości oraz około 80 cm
szerokości,

▪ po rozstawieniu łącznie 450 cm szerokości,

▪ tył napisu jest odkręcany,

▪ z przodu na każdej krawędzi znajduje się chromowana
listwa zabezpieczająca napis przed uszkodzeniem podczas
upadku oraz ładnie odbija światło,

▪ w zestawie znajdują się 3W żarówki ledowe,

▪ każda z liter jest niezależnie zasilana oraz posiada długi
przewód.



Wytwornica baniek 
mydlanych

▪ dzięki niej impreza stanie się wyjątkowa,

▪ duża wydajność urządzenia sprawia, iż zaspokoi potrzeby
każdego użytkownika,

▪ daje sporo frajdy uczestnikom,

▪ urządzenie wytwarza niezliczoną ilość baniek mydlanych na
minutę.



▪ Wytwornica baniek mydlanych LIGHT4ME BUBBLE BIG MK II jest
mocna i wydajna,

▪ urządzenie wyposażono w dwa oddzielne wentylatory, dzięki
którym bańki unoszone są wysoko, a podświetlone kolorowym
światłem dają niesamowity efekt.

▪ wytwornica pozwala na produkcję niemal nieograniczonej ilości
baniek, zużywając około 4,8 litra płynu na godzinę.

▪ urządzenie posiada łatwy do uzupełnienia zbiornik.



Cennik

1 dzień 300 zł

450 zł2 dni

Megafun
270 zł

400 zł

1 dzień

2 dni

Wytwornica baniek mydlanych

Napis LOVE

Transport gratis do 30 km od Stalowej Woli 
(powyżej 30 km koszty transportu ustalane 

indywidualnie)



Dodatkowe informacje

▪ Możliwość płatności kartą

▪ Oferujemy również usługi konferansjerskie 
i wodzirejskie




