
Fødselsdagsfest med lysbilledshow

Fødselsdagsgæsterne sender billeder fra deres mobiltelefoner live til festbeameren 
- interaktivt billeddiasshow til en rund fødselsdagsfest

Selfiewall modtager billeder fra gæsternes mobiltelefoner og viser dem i realtid på festens projektor eller tv 

som et automatisk diasshow. Alle gæster følger de delte billeder på beameren. Resultatet er et levende 

digitalt billedshow med snapshots fra fødselsdagsfesten, som aktivt involverer alle gæster og 

fødselsdagsbarnet og fanger uforglemmelige øjeblikke - også selvom den officielle fotograf allerede er 

hjemme. Alle billeder kan downloades i original størrelse efter festen som en souvenir.

Brug fotoopgaver til selfies og fotoreklamer til festen

Sjove selfie-opgaver, der fås som spillekort, og fotoreklamer opfordrer til spontane fotoshoots til 

fødselsdagsfesten, fremmer kendskabet til festgæsterne og sørger for sjov og underholdning til den tidlige 

morgen.

Tilføj smukke souvenirfotos fra fødselsdagsbarnets ungdom og barndom til 
diasshowet.

Ud over de levende billeder af festgæsterne, som sendes direkte fra mobiltelefonen til beameren eller 

skærmen, viser Selfiewall også billeder fra ungdommen eller barndomsbilleder. I tiden op til festen udvælges 

de bedste billeder og integreres i Selfiewall. På beameren veksler levende billeder med billeder fra tidligere 

år.
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Sender emojis og lykønskninger med beameren og liker billeder

Tillykke og emojis lyser op i diasshowet med billederne. Ud over billeder kan alle fødselsdagsgæster også 

sende emojis og korte tekster fra deres smartphones til beameren i realtid. Hilsner og emojis vises i 

talebobler mellem billederne på den digitale væg. Med funktionen Synes godt om kan alle festgæster synes 

godt om de billeder, der vises på beameren. Antallet af likes vises på projektoren.

Festgæster sender musikønsker til DJ'en

I Selfiewall's moderationsområde kan gæsterne også anmode om musik, hvis de ønsker det. De 

indkommende musikanmodninger indsamles løbende og kan markeres eller slettes, når DJ'en har spillet 

nummeret. I redigeringsområdet er det også muligt at slette billeder og beskeder.

Bestil foto diasshow til fødselsdagsfest online

Med Selfiewall får dit festlokale et digitalt diasshow i stort format. Du modtager spontane festbilleder fra dine 

gæsters mobiltelefoner og viser dem som et diasshow live på en skærm eller en stor skærm. Det du skal 

bruge til fotopræsentationen er: en stor skærm eller beamer, en bærbar computer, internet, online adgang til 

Selfiewall og et hashtag, som du kan reservere eksklusivt til din fest på www.selfiewall.net.

Sjov fest med et live diasshow til en milepælsfødselsdag - uanset om det er en 30-, 
40-, 50-, 60- eller 90-års fødselsdag.

• Alle inviterede gæster (unge og gamle) er med til at more sig

• Send et ubegrænset antal billeder fra din mobiltelefon direkte til projektoren

• Send lykønskninger og emojis

• Send musikønsker til DJ'en (valgfrit)

• Moderere og slette fotos

• Download billeder efter fødselsdagsfesten

• Deltag spontant og anonymt uden at registrere dig

• Ingen reklamer

Fejr livet med Selfiewall - festlige lejligheder til foto diasshowet

Selfiewall byder på sjov til mange forskellige lejligheder. Selfiewall bruges ofte ved følgende begivenheder: 

Bryllupsfest, dimissionsbal, dimissionsfest, studenterfest, klassesammenføring, netværksarrangement, 

karneval, Halloween, nytårsaftensfest.
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Har du spørgsmål om Selfiewall-diasshowet?

Vi hjælper dig gerne. Du skal blot kontakte os:

Selfiewall-Team c/o hma GmbH

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden, Tyskland

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

E-mail: info@selfiewall.net
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