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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 

Oferta Fotobudki na wszelakiego rodzaju imprezy 

Zbójnickie Group zachęca do wynajęcia Fotobudki (może być zaaranżowana w klimatach góralskich czy zbójnickich). Jeśli chcecie 

zaskoczyć swoich Gości niezwykłą zabawą w trakcie wesela, imprezy firmowej, wieczoru panieńskiego, szukacie pomysłu na upominki z 

podziękowaniami dla wszystkich przybyłych to jest to idealne rozwiązanie! Fotobudka przywędrowała do Polski z zachodu i staje się obecnie co raz 
bardziej popularna na wszelkiego rodzaju imprezach integracyjnych. 

     

Nasza firma jest w stanie dopasować tło i gadżety do każdego rodzaju imprezy. Personalizujemy kolorystkę i styl tła na Wasze życzenie. 

Oferujemy opcję z wydrukami na miejscu. Dla Waszych gości udostępniamy zdjęcia na DVD bądź w galerii internetowej pod hasłem. 

Fotografujemy całe postacie i duże grupy osób, możemy rozstawić się wszędzie i nie mamy problemu z transportem. W trakcie 

imprezy przygotowujemy w dostępnym dla wszystkich gości miejscu fotobudkę z wybranym tłem, a także z całą masą śmiesznych gadżetów 

(wąsy, peruki, czapki). Każdy wybiera coś dla siebie i pozujemy:) Sami, w grupie, w pionie, poziomie, na skos i jak tylko przyjdzie Wam do głowy! 

Nawet najbardziej nieśmiałe osoby po zetknięciu z fotobudką zaskakują inwencją w wymyślaniu póz i stylizacji:) Fotobudka na weselu to 

niezwykła atrakcja i urozmaicenie imprezy, a później wesoła pamiątka dla rodziny i znajomych.  

Czym jest fotobudka? 

Fotobudka to zmyślne urządzenie które rozkręci i rozrusza każdą imprezę, dając wiele zabawy i niesamowite, niezapomniane zdjęcia. Może 

uatrakcyjnić różnego rodzaju spotkania, niezależnie od tego czy jest eleganckie wesele, oficjalna impreza firmowa, wieczór kawalerski, 
wieczór panieński, wszelakiego rodzaju rocznice, eventy, festyny, urodziny w większym gronie przyjaciół. Fotobudka idealnie nadaje 

się też do prowadzenia akcji marketingowych. 

Dla kogo? 

Fotobudka jest dosłownie dla każdego - dla starszego i młodego. Dla Państwa Młodych i ich gości, dla poważnych biznesmenów i ich wszystkich 

pracowników. Warunek jest tylko jeden, POTRZEBA POCZUCIA HUMORU I ODROBINY DYSTANSU DO SIEBIE! 

Możliwości Fotobudki 

 Personalizacja Fotobudki – BOX oraz podświetlane boczne ściany urządzenia; 

 Wybór dowolnego tła dzięki technologii GREEN SKREEN – zdjęcia wykonywane są na zielonym tle, program fotobudki automatycznie podmienia 

na dowolny plik graficzny; 
 Możliwość wyboru dowolnego layoutu – ilości i układu zdjęć na wydruku 10x15 cm; 

 Spersonalizowanie zdjęcia – umieszczenie na zdjęciu logo, tekstu, daty, ramki etc.; 

 Spersonalizowanie software'u; 

 Szeroki asortyment zabawnych rekwizytów stosownie do imprezy; 

 Możliwość przesyłania zdjęć bezpośrednio z fotobudki w czasie rzeczywistym na e-mail, facebook, lub dowolny serwer. 

 
Ponadto proponujemy: 

 

 Zrobienie pamiątkowej Fotoksiążki lub Fotoalbumu; 

 Oprawę zdjęć w ramki; 

 Wydruki zdjęć na koszulkach; 

 Dostęp do wszystkich zdjęć z imprezy w galerii On Line chronionej hasłem; 
 Pendrive z zdjęciami z imprezy. 
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OFERTA SPRZEDAŻY FOTOBUDEK 
 
Zbójnickie Group oferuje dwa modele fotobudek, które dzięki swojej mobilności doskonale nadającą się jako atrakcja na różnego rodzaju eventy, 

imprezy. 

 

 Model FB-002 BOX – cena promocyjna 20500 zł. netto (25215,00 zł. brutto) 

 

 Model PB 100 - cena promocyjna 16 400 zł. netto (20172,00 zł. brutto) 

 

Fotobudki są dostępne w sprzedaży od ZARAZ!!! 

 
W cenie zakupu Fotobudki oferujemy: 

 

 Szkolenie wstępne; 

 Gwarancja – 12 miesięcy; 

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; 

 Wsparcie techniczne. 

 

Dodatkowo kupując od nas fotobudkę możesz liczyć na: 

 

 Działanie w naszej sieci wynajmu na podstawie umowy; 
 Pomoc przy modyfikacji programu, dodatkowe aplikacje dla wymagających klientów; 

 Pomoc prawną, logistyczną przy podpisaniu umowy na więcej urządzeń; 

 Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOTOBUDKI MODEL FB-002 BOX              PROMOCJA!!!   Dostępność fotobudki od ZARAZ! 

 

Elegancki design - najwyższa jakość materiałów z których zostało wykonane urządzenie: dibond, aluminium, ściany boczne - 

podświetlana od środka biała plexi, jak i wszystkich podzespołów. 

 

 Wymiary urządzenia: wys. 172cm x szer. 80cm x gł. 40cm. 

 Wymiary urządzenia z BOX wys. 200cm x dł. 220cm x szer. 160cm. 

 Zajmowana powierzchnia: 4m2 

 Waga urządzenia do transportu: 40kg. 

 19” touch screen 

 Komputer PC + Windows 7, Wi-Fi, klawiatura, mysz 

 Lustrzanka cyfrowa - CANON EOS 1100D  

 Drukarka termo sublimacyjna - DNP DS-RX1  

 Oświetlenie LED - LG  

 BOX – mobilny, lekki /aluminium/ + komplet zasłonek, green screen, baner 

 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  

 Zasilanie: 230v / 500W 

 
Oprogramowanie Fotobudki 

 

 podgląd live  

 technologia green screen (dowolny plik graficzny jako tło)                                                                                                  Fot. Model FB-002 BOX 

 Wybór dowolnego layoutu (ilości i układu zdjęć na wydruku)  

 Branding zdjęć (możliwość umieszczenia na zdjęciu logo, tekstu, ramki itp.)  

 Zdjęcia kolorowe lub czarno białe  

 Możliwość ustawienia dowolnego ekranu startowego 

 
Dodatkowe oprogramowanie w cenie – wszystkie prawa do programu wykupione od producenta - pozwalające na wysyłanie zdjęć bezpośrednio na 

mail , facebook lub dowolny serwer. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOTOBUDKI MODEL PB100          PROMOCJA!!!       Dostępność fotobudki od ZARAZ! 

 

Specyfikacja techhniczna urządzenia składa się 

 

 Wymiary fotobudki: wys:159cm x szer:80cm x gł:45cm 

 Wymiary ze boxem wys:200cm x szer:137cm x gł:163cm 

 Waga urządzenia 70kg 

 17” LCD touch screen 

 Canon high pixel camera 

 Drukarka termo sublimacyjna 

 Komputer PC + klawiatura myszka 

 Oprogramowanie PB 100                                                                                                                                                   

 Czytnik / nagrywarka DVD 

 Kabina – stelaż + baner na tylną ścianę                                                                                                                                                               Fot. Model PB100                                                                                                      

 Nagłośnienie – wzmacniacz stereo + 2 kolumny 

 Albumy z tłami tylnymi i przednimi (10 szt.) 

 Do działania potrzebny jest dostęp do napięcia 230V, 50Hz 
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Charakterystyka 

 

Fotobudka / Fotokabina PB 100 jest obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego lub przez klawiaturę i myszkę, która jest w zestawie. 

Oprogramowanie użyte w naszej Fotobudce / Fotokabinie pozwala na: 

 

 wybór tła tylnego - w programie jest 10 tys. teł do wyboru, możliwość dodania dowolnego tła własnego; 

 wybór tła przedniego - w programie jest 10 tys. teł do wyboru, możliwość dodania dowolnego tła własnego; 

 

Do Fotobudki / Fotokabiny dodane są albumy w których każde tło ma swój kod, przez co na imprezie można użyć wybranych teł. Pozwala to na 
oferowanie imprez tematycznych: np.: wesele w tropikach, impreza kawalerska o tematyce militarnej, urodziny dziecka: w krainie bajek. 

 

 dobór dowolnego layoutu od zdjęcia pojedynczego po kolaż zdjęć; 

 Branding zdjęć (możliwość umieszczenia na zdjęciu logo, tekstu, ramki itp.);  

 Działanie na monety; 

 użycie różnego rodzaju efektów : znak wodny, znak wodny x 2, refleksy, odwrócony obraz, lustro, czarno-białe, karty, bliźniaki, seria zdjęć, edycję 

zdjęcia; 

 wykonanie napisów na zdjęciu. 

 
Urządzenie posiada własne profesjonalne oświetlenie umożliwiające wykonywanie zdjęć w pomieszczeniach o słabym oświetleniu. 

 

KLIENT BIZNESOWY - WYNAJEM 

 
Zbójnickie Group specjalizuje się w wynajmie fotobudek na eventy oraz różnego rodzaju akcje marketingowe przy użyc iu jednej, lub wielu 

fotobudek oraz przesyłaniem zdjęć w czasie bieżącym na serwer organizatora lub facebook. 

 

Oferta wynajmu - PAKIET PODSTAWOWY 2h - cena 1100 zł 

 

 Wynajem Fotobudki na 2 godziny wraz z obsługą; 

 Nielimitowana liczba zdjęć- wydruki pojedyncze lub podwójne; 

 Personalizacja zdjęć w dowolny tekst, grafikę, ramkę, logotyp; 

 Wybór dowolnego layoutu wydruku – ilości i ilości i układu zdjęć na wydruku; 

 Możliwość wyboru dowolnego tła zdjęcia w technologii GREEN SCREEN; 

 Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe; 

 Zabawne rekwizyty; 

 Możliwość przesyłania zdjęć na e-mail, facebooka; 

 Pendrive z wszystkimi zdjęciami; 

 Galeria zdjęć On Line gratis przez 3 miesiące. 
 
PAKIET ROZSZERZONY 3h – cena 1300 zł 

 

 Wynajem Fotobudki na 3 godziny wraz z obsługą; 

 Nielimitowana liczba zdjęć- wydruki pojedyncze lub podwójne; 

 Personalizacja zdjęcia w dowolny tekst, grafikę, ramkę, logotyp; 

 Wybór dowolnego layoutu wydruku – ilości i układu zdjęć na wydruku; 

 Możliwość wyboru dowolnego tła zdjęcia w technologii GREEN SCREEN; 

 Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe;  

 Zabawne rekwizyty; 

 Możliwość przesyłania zdjęć na e-mail, facebooka; 

 Każda kolejna godzina: cena 250 zł. 
 

 

OFERTA WYNAJMU - PAKIET BIZNES 
 

W przypadku wynajmu jednej lub wielu Fotobudek na imprezy kilkudniowe np. kampanie marketingowe, targi, festyny etc. ofertę 

przygotowujemy indywidualnie. 

 

 Wynajem Fotobudki wraz z obsługą; 

 Hostessa;  

 Nielimitowana liczba zdjęć-wydruki pojedyncze lub podwójne;  

 Personalizacja Fotobudki – BOX; 

 Personalizacja Fotobudki - podświetlane boczne ściany urządzenia;  

 Personalizacja zdjęcia w dowolny tekst, grafikę, ramkę, logotyp; 

 Możliwość wyboru dowolnego tła zdjęcia w technologii GREEN SCREEN; 

 Wybór dowolnego layoutu wydruku – ilości i układu zdjęć na wydruku; 

 Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe; 

 Rekwizyty stosowne do projektu. 
 

Ponadto proponujemy: 

 

 Przesyłanie zdjęć bezpośrednio z Fotobudki w czasie bieżącym na Facebooka lub serwer; 

 Personalizację software do realizowanego projektu. 
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Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody 
w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście 
dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 
 

 
Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i 
łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby 
sławił gorolskom ślebode! Hej! 
 

 
 

Rezerwacja i zakup Fotobudek 
 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej 
rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr 
tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 
Dołącz do Karpackich Zbójów! 

 
                                                         Zapraszamy do zabawy! 
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