
Narozeninová oslava se slideshow

Narozeninoví hosté posílají fotografie ze svých mobilních telefonů živě na párty 
paprsek - interaktivní foto slideshow pro kulaté narozeninové oslavy

Selfiewall přijímá fotografie z mobilních telefonů hostů a v reálném čase je zobrazuje na projektoru nebo 

televizoru jako automaticky spuštěnou slideshow. Všichni hosté sledují sdílené fotografie na bavoráku. 

Výsledkem je živá digitální obrazová show se snímky z narozeninové oslavy, která aktivně zapojí všechny 

hosty i oslavence a zachytí nezapomenutelné okamžiky - i když je oficiální fotograf již doma. Všechny 

fotografie si můžete po skončení večírku stáhnout v originální velikosti na památku. 

Použití fotografických úkolů pro selfie a fotografické rekvizity na večírku

Zábavné selfie úkoly, které jsou k dispozici jako hrací karty, a fotografické rekvizity podporují spontánní 

fotografování na narozeninové oslavě, podporují poznávání hostů oslavy a poskytují zábavu až do časného 

rána.

Přidejte do slideshow krásné fotografie na památku z mládí a dětství oslavence.

Kromě živých snímků hostů večírku, které jsou odesílány přímo z mobilního telefonu do vysílače nebo 

monitoru, zobrazuje Selfiewall také snímky z mládí nebo fotografie z dětství. Před oslavou jsou vybrány 

nejlepší fotografie, které jsou začleněny do Selfiewall. Na bavoráku se střídají živé fotografie s fotografiemi z 

dřívějších let.
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Posílání emotikonů a gratulace k bavoráku a lajkování fotek

Gratulace a emotikony oživují prezentaci s fotografiemi. Kromě obrázků mohou všichni narozeninoví hosté 

posílat ze svých chytrých telefonů emotikony a krátké texty do paprsku v reálném čase. Pozdravy a 

emotikony se zobrazují v bublinách mezi fotografiemi na digitální zdi. Díky funkci To se mi líbí mohou všichni 

hosté večírku lajkovat fotografie zobrazené na trámku. Počet lajků se zobrazí na projektoru.

Hosté večírku posílají DJ požadavky na hudbu

V moderátorském prostoru Selfiewall jsou na přání hostů přijímána také hudební přání. Příchozí hudební 

požadavky jsou průběžně shromažďovány a po přehrání skladby DJ je lze označit nebo smazat. Oblast 

moderování nabízí také možnost mazat fotografie a zprávy.

Rezervace slideshow fotografií pro narozeninovou oslavu online

Se stěnou Selfiewall získá vaše místnost digitální velkoformátovou prezentaci. Přijímáte spontánní fotografie 

z večírku z mobilních telefonů hostů a živě je promítáte jako slideshow na obrazovce nebo velkém monitoru. 

K prezentaci fotografií potřebujete: velký monitor nebo beamer, notebook, internet, online přístup na 

Selfiewall a hashtag, který si můžete rezervovat výhradně pro svou party na adrese www.selfiewall.net.

Zábava na večírku s živou prezentační show k významným narozeninám - ať už jde 
o 30., 40., 50., 60. nebo 90. narozeniny.

• Všichni pozvaní hosté (malí i velcí) se zapojí do zábavy

• Odesílání neomezeného počtu fotografií z mobilního telefonu živě do projektoru

• Zasílání gratulací a emotikonů

• Zasílání hudebních požadavků DJ (nepovinné)

• Moderování a odstraňování fotografií

• Stáhnout fotografie po narozeninové oslavě

• Zapojte se spontánně a anonymně bez registrace

• Žádné reklamy

Oslavte život se Selfiewall - příležitosti k večírku pro slideshow fotografií

Selfiewall nabízí zábavu na večírky pro mnoho různých příležitostí. Selfiewall se často používá při 

následujících událostech: Svatební večírek, maturitní ples, maturitní večírek, studentský večírek, třídní sraz, 

networkingová akce, karneval, Halloween, silvestrovský večírek.
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Máte nějaké dotazy k prezentaci Selfiewall?

Rádi vám pomůžeme. Stačí nás kontaktovat:

Selfiewall-Team c/o hma GmbH

Moritzburger Str. 27, 01127 Drážďany, Německo

Telefon: +49 (0) 351 / 500 97 21

E-mail: info@selfiewall.net
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