
Pesta ulang tahun dengan tayangan slide foto

Para tamu yang berulang tahun mengirimkan foto dari ponsel mereka secara 
langsung ke proyektor pesta - tayangan slide foto interaktif untuk ulang tahun yang 
meriah.

Selfiewall menerima foto dari ponsel para tamu dan menampilkannya secara real time di proyektor pesta 

atau TV sebagai tayangan slide foto yang berjalan secara otomatis. Semua tamu mengikuti foto yang 

ditampilkan pada proyektor. Hal ini menciptakan pertunjukan foto digital yang hidup dengan foto pesta ulang 

tahun yang secara aktif melibatkan semua tamu dan anak yang berulang tahun serta menangkap momen 

yang tak terlupakan - bahkan jika fotografer resmi sudah berada di rumah. Semua foto bisa diunduh dalam 

ukuran asli setelah pesta selesai sebagai kenang-kenangan.

Gunakan tugas foto untuk swafoto dan alat peraga foto di pesta

Tugas selfie yang menyenangkan, tersedia dalam bentuk kartu remi, dan alat peraga foto mendorong 

pemotretan spontan di pesta ulang tahun, mendorong untuk lebih mengenal para tamu pesta, serta 

memberikan kesenangan dan hiburan hingga dini hari.
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Tambahkan foto suvenir yang indah dari masa muda dan masa kecil anak yang 
berulang tahun ke dalam tayangan slide.

Selain gambar langsung dari para tamu pesta yang dikirim langsung dari ponsel ke proyektor atau monitor, 

Selfiewall juga menampilkan foto dari masa muda atau foto masa kecil. Menjelang pesta, foto terbaik dipilih 

dan diintegrasikan ke dalam Selfiewall. Pada proyektor, foto langsung bergantian dengan foto dari tahun-

tahun sebelumnya.

Mengirimkan emoji dan ucapan selamat ke proyektor dan menyukai foto

Ucapan selamat dan emoji meringankan tayangan slide dengan foto. Selain foto, semua tamu yang berulang

tahun diundang untuk mengirimkan emoji dan teks pendek dari smartphone mereka ke proyektor secara real

time. Ucapan dan emoji muncul dalam gelembung ucapan di antara foto di dinding digital. Dengan fitur Like, 

semua tamu pesta dapat menyukai foto yang ditampilkan pada proyektor. Jumlah suka ditampilkan pada 

proyektor.

Tamu pesta mengirimkan permintaan musik ke DJ

Di area moderasi Selfiewall, permintaan musik dari para tamu juga diterima jika mereka menginginkannya. 

Permintaan musik yang masuk dikumpulkan secara terus menerus dan dapat ditAndai atau dihapus setelah 

DJ memainkan lagu. Area moderasi juga menawarkan opsi untuk menghapus foto dan pesan.

Pesan tayangan slide foto untuk pesta ulang tahun secara online

Dengan Selfiewall, ruang pesta Anda akan mendapatkan tayangan slide digital dalam format besar. Anda 

menerima foto pesta spontan dari ponsel para tamu dan menampilkannya dalam bentuk tayangan slide 

secara langsung di layar atau monitor besar. Yang Anda butuhkan untuk presentasi foto adalah: monitor 

besar atau proyektor, laptop, internet, akses online ke Selfiewall dan tagar pesta yang dapat Anda pesan 

secara eksklusif untuk pesta Anda di www.selfiewal.net.

Pesta yang menyenangkan dengan pertunjukan slide langsung untuk ulang tahun - 
tidak peduli apakah itu ulang tahun ke-30, 40, 50, 60 atau 90 tahun.

• Semua tamu undangan (tua dan muda) ikut bersenang-senang

• Kirim foto dalam jumlah tak terbatas dari ponsel Anda secara langsung ke proyektor

• Mengirim ucapan selamat dan emoji

• Mengirim permintaan musik ke DJ (opsional)

• Memoderasi dan menghapus foto

• Mengunduh foto setelah pesta ulang tahun

• Bergabunglah secara spontan dan anonim tanpa mendaftar

• Tidak ada iklan
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Merayakan hidup dengan Selfiewall - acara pesta untuk tayangan slide foto

Selfiewall menawarkan keseruan pesta untuk berbagai kesempatan. Selfiewall sering digunakan pada 

acara-acara berikut ini: Pesta Pernikahan, Pesta Wisuda, Pesta Kelulusan, Pesta Mahasiswa, Reuni Kelas, 

Acara Jaringan, Karnaval, Halloween, Pesta Malam Tahun Baru.

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang tayangan slide Selfiewall?

Kami akan dengan senang hati membantu. Hubungi kami:

Tim Selfiewall c/o hma GmbH. 

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden, Jerman 

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

E-mail: info@selfiewall.net
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