
Syntymäpäiväjuhlat valokuvaslideshow'lla

Syntymäpäivävieraat lähettävät valokuvia matkapuhelimestaan suorana lähetyksenä
juhlien beameriin - interaktiivinen valokuvaslideshow pyöreisiin syntymäpäiväjuhliin

Selfiewall vastaanottaa valokuvia vieraiden matkapuhelimista ja näyttää ne reaaliajassa juhlien projektorissa 

tai televisiossa automaattisesti käynnissä olevana diaesityksenä. Kaikki vieraat seuraavat jaettuja kuvia 

beamerilla. Tuloksena on syntymäpäiväjuhlien tilannekuvia sisältävä vilkas digitaalinen kuvaesitys, joka 

osallistaa kaikki vieraat ja syntymäpäivälapsen aktiivisesti ja tallentaa unohtumattomia hetkiä - vaikka 

virallinen valokuvaaja olisi jo kotona. Kaikki kuvat voi ladata alkuperäisessä koossa juhlien jälkeen 

matkamuistoksi. 

Käytä valokuvatehtäviä selfieitä ja valokuvausrekvisiittaa varten juhlissa

Hauskat selfie-tehtävät, jotka ovat saatavilla pelikortteina, ja valokuvausrekvisiitta kannustavat spontaaneihin

kuvauksiin syntymäpäiväjuhlissa, edistävät juhlavieraisiin tutustumista ja tarjoavat hauskaa ja viihdyttävää 

aamuun asti.

Lisää diaesitykseen kauniita matkamuistokuvia syntymäpäivälapsen nuoruudesta ja
lapsuudesta

Sen lisäksi, että juhlavieraiden live-kuvat lähetetään suoraan matkapuhelimesta beameriin tai monitoriin, 

Selfiewall näyttää myös kuvia nuoruudesta tai lapsuuskuvia. Juhlia edeltävänä aikana parhaat kuvat valitaan 

ja liitetään Selfiewalliin. Beamerissa live-kuvat vuorottelevat aiempien vuosien valokuvien kanssa.
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Lähettää hymiöitä ja onnittelut beamer ja tykkää kuvia

Onnittelut ja hymiöt keventävät diaesitystä kuvien kanssa. Kuvien lisäksi kaikkia syntymäpäivävieraita 

pyydetään lähettämään emojia ja lyhyitä tekstejä älypuhelimistaan reaaliaikaisesti beameriin. Tervehdykset 

ja hymiöt näkyvät digitaalisen seinän valokuvien välissä olevissa puhekuplissa. Tykkää-toiminnon avulla 

kaikki juhlavieraat voivat tykätä valokuvista, jotka näkyvät palkissa. Tykkäysten määrä näkyy projektorissa.

Juhlavieraat lähettävät musiikkitoiveita DJ:lle

Selfiewallin moderointialueella otetaan halutessaan vastaan myös vieraiden musiikkitoiveita. Saapuneet 

musiikkitoiveet kerätään jatkuvasti, ja ne voidaan merkitä tai poistaa, kun DJ on soittanut kappaleen. 

Moderointialueella on myös mahdollisuus poistaa kuvia ja viestejä.

Varaa valokuvaslideshow syntymäpäiväjuhliin verkossa

Selfiewallilla juhlatilasi saa digitaalisen diaesityksen suuressa muodossa. Saat spontaaneja juhlakuvia 

vieraiden matkapuhelimista ja näytät ne diaesityksenä suorana lähetyksenä näytöllä tai suurella monitorilla. 

Tarvitset kuvaesittelyä varten: suuren monitorin tai beamerin, kannettavan tietokoneen, internetin, 

verkkoyhteyden Selfiewalliin ja juhlien hashtagin, jonka voit varata yksinoikeudella juhliasi varten osoitteessa

www.selfiewall.net.

Juhli hauskasti elävän diaesityksen avulla virstanpylväs syntymäpäivänä - olipa 
kyseessä sitten 30., 40., 50., 60. tai 90. syntymäpäivä

• Kaikki kutsuvieraat (nuoret ja vanhat) osallistuvat hauskanpitoon.

• Lähetä rajoittamaton määrä kuvia matkapuhelimesta suoraan projektoriin.

• Lähetä onnitteluja ja hymiöitä

• Lähetä musiikkitoiveita DJ:lle (valinnainen)

• Kohtele ja poista valokuvia

• Lataa kuvia syntymäpäiväjuhlien jälkeen

• Osallistu spontaanisti ja nimettömänä ilman rekisteröitymistä.

• Ei mainoksia

Juhli elämää Selfiewallilla - juhlatilaisuudet valokuvaslideshow'hun

Selfiewall tarjoaa juhlahumua moniin eri tilaisuuksiin. Selfiewallia käytetään usein seuraavissa tapahtumissa:

Hääjuhla, päättäjäiset, valmistujaiset, ylioppilasjuhla, luokkakokous, verkostoitumistapahtuma, karnevaalit, 

Halloween, uudenvuodenjuhla.
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Onko sinulla kysyttävää Selfiewall-diaesityksestä?

Autamme mielellämme. Ota meihin yhteyttä:

Selfiewall-Team c/o Haase & Martin GmbH

Moritzburger Str. 27, 01127 Dresden, Saksa

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

Sähköposti: info@selfiewall.net
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