
Születésnapi parti fotó diavetítéssel

A születésnapi vendégek mobiltelefonjukról élőben küldhetnek fotókat a parti 
kivetítőjére - interaktív fotó diavetítés egy kerek születésnapra.

A Selfiewall fogadja a vendégek mobiltelefonjairól érkező fényképeket, és valós időben megjeleníti azokat a 

parti kivetítőjén vagy televízióján egy automatikusan futó fotó diavetítés formájában. Minden vendég követi a 

megosztott fotókat a kivetítőn. Így a születésnapi parti pillanatképeiből egy élénk digitális képshow jön létre, 

amely aktívan bevonja az összes vendéget és a születésnapos gyermeket, és felejthetetlen pillanatokat 

örökít meg - még akkor is, ha a hivatalos fotós már otthon van. A buli után minden fénykép eredeti méretben 

letölthető emlékként.

Használjon fotófeladatokat szelfikhez és fotó kellékekhez a partin

A játékkártyák formájában elérhető vicces szelfi feladatok és fotó kellékek spontán fotózásra ösztönöznek a 

születésnapi partin, elősegítik a parti vendégeinek megismerését, és kora reggelig tartó szórakozást és 

szórakozást biztosítanak.
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A diavetítéshez gyönyörű emlékképeket adhatsz hozzá a születésnapos gyermek 
ifjúságából és gyermekkorából.

A buli vendégeiről a mobiltelefonról közvetlenül a kivetítőre vagy a monitorra küldött élő képek mellett a 

Selfiewall a fiatalkori vagy gyermekkori fotókról készült képeket is megjeleníti. A buli előtt a legjobb fotókat 

kiválasztják és beépítik a Selfiewallba. A kivetítőn az élő fotók váltakoznak a korábbi évek fotóival.

Emojik és gratulációk küldése a kivetítőre és a fotók kedvelése.

A gratulációk és emojik feldobják a diavetítést a fotókkal. A képek mellett minden születésnapi vendéget arra 

kérnek, hogy valós időben küldjenek emojikat és rövid szövegeket okostelefonjukról a kivetítőre. A 

köszöntések és emojik a digitális falon a fotók között megjelenő beszédbuborékokban jelennek meg. A 

Tetszik funkcióval a parti összes vendége kedvelheti a kivetítőn megjelenő fényképeket. A kedvelések száma

megjelenik a kivetítőn.

A parti vendégei zenei kéréseket küldenek a DJ-nek

A Selfiewall moderációs területén a vendégek kívánságra zenei kéréseket is fogadnak. A beérkező zenei 

kéréseket folyamatosan gyűjtjük, és a DJ által lejátszott zeneszámok után megjelölhetők vagy törölhetők. A 

moderációs területen lehetőség van a fényképek és üzenetek törlésére is.

Foglaljon fotó diavetítést születésnapi partira online

A Selfiewall segítségével a partihelyiség nagy formátumú digitális diavetítést kap. A vendégek 

mobiltelefonjairól spontán partyfotókat kap, és azokat diavetítés formájában élőben vetíti le egy képernyőn 

vagy nagyméretű monitoron. Amire a fotóbemutatóhoz szüksége van: egy nagy monitor vagy projektor, egy 

laptop, internet, online hozzáférés a Selfiewallhoz és egy party hashtag, amelyet kizárólag a bulira foglalhat 

a www.selfiewall.net oldalon.

Bulizzon egy élő diavetítéssel egy mérföldkőnek számító születésnapon - legyen az 
30., 40., 50., 60. vagy 90. születésnap.

• Minden meghívott vendég (fiatal és idős) csatlakozik a mókához.

• Küldjön korlátlan számú fényképet mobiltelefonjáról élőben a kivetítőre.

• Gratulációk és emojik küldése

• Küldjön zenei kéréseket a DJ-nek (opcionális)

• Fotók moderálása és törlése

• A születésnapi parti után letöltheti a fényképeket

• Spontán és névtelenül, regisztráció nélkül csatlakozhatsz

• Nincsenek reklámok
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Ünnepelje az életet a Selfiewall - parti alkalmak a fényképes diavetítéshez

A Selfiewall számos különböző alkalomra kínál partymulatságot. A Selfiewall gyakran használják a következő

eseményeken: Esküvői parti, Ballagási bál, Ballagási buli, Diákbuli, osztálytalálkozó, kapcsolatépítő 

rendezvény, farsang, Halloween, szilveszteri buli.

Kérdése van a Selfiewall diavetítéssel kapcsolatban?

Szívesen segítünk. Csak vegye fel velünk a kapcsolatot:

Selfiewall-Team c/o hma GmbH

Moritzburger Str. 27, D-01127 Drezda, Németország

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

E-mail: info@selfiewall.net
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