
Verjaardagsfeest met fotoslideshow

Verjaardagsgasten sturen foto's van hun mobiele telefoons live naar de partybeamer
- interactieve fotoslideshow voor een rond verjaardagsfeest

De Selfiewall ontvangt foto's van de mobiele telefoons van de gasten en toont ze in real time op de projector 

of TV van het feest als een automatisch lopende fotoslideshow. Alle gasten volgen de gedeelde foto's op de 

beamer. Het resultaat is een levendige digitale fotoshow met snapshots van het verjaardagsfeest waarbij alle

gasten en de jarige actief worden betrokken en onvergetelijke momenten worden vastgelegd - ook als de 

officiële fotograaf al thuis is. Alle foto's kunnen na het feest in originele grootte worden gedownload als 

aandenken.

Gebruik fototaken voor selfies en fotoprops op het feest.

Leuke selfie opdrachten, verkrijgbaar als speelkaarten, en foto rekwisieten moedigen spontane fotoshoots op

het verjaardagsfeestje aan, bevorderen het leren kennen van de feestgasten en zorgen voor plezier en 

amusement tot in de vroege uurtjes.
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Voeg mooie souvenirfoto's uit de jeugd en kindertijd van de jarige toe aan de 
diashow.

Naast de livebeelden van de feestgangers die rechtstreeks van de mobiele telefoon naar de beamer of 

monitor worden gezonden, toont de Selfiewall ook jeugd- of jeugdfoto's. In de aanloop naar het feest worden

de beste foto's geselecteerd en geïntegreerd in de Selfiewall. Op de beamer worden live foto's afgewisseld 

met foto's uit vroegere jaren.

Ik stuur emoji's en feliciteer je met de beamer en het liken van foto's

Felicitaties en emoji's vrolijken de diavoorstelling op met de foto's. Naast foto's worden alle 

verjaardagsgasten uitgenodigd om in real time emoji's en korte teksten van hun smartphone naar de beamer

te sturen. Groeten en emoji's verschijnen in tekstballonnetjes tussen de foto's op de digitale muur. Met de 

Like-functie kunnen alle gasten van het feest de foto's op de beamer leuk vinden. Het aantal "likes" wordt op 

de projector getoond.

Feestgangers sturen muziekverzoeken naar de DJ

In het moderatiegedeelte van de Selfiewall worden desgewenst ook muziekverzoeken van de gasten in 

ontvangst genomen. De inkomende muziekverzoeken worden continu verzameld en kunnen worden 

gemarkeerd of verwijderd zodra de DJ het nummer heeft afgespeeld. Het moderatiegedeelte biedt ook de 

mogelijkheid om foto's en berichten te verwijderen.

Boek fotoslideshow voor verjaardagsfeestje online

Met de Selfiewall krijgt uw feestzaal een digitale diashow in groot formaat. U ontvangt spontane feestfoto's 

van de mobiele telefoons van uw gasten en toont ze als een diavoorstelling live op een scherm of grote 

monitor. Wat u nodig heeft voor de fotopresentatie is: een groot beeldscherm of beamer, een laptop, internet,

online toegang tot de Selfiewall en een feest hashtag die u exclusief voor uw feest kunt reserveren op 

www.selfiewall.net.

Feestplezier met een live diashow voor een mijlpaalverjaardag - of het nu een 30e, 
40e, 50e, 60e of 90e verjaardag is.

 Alle genodigden (jong en oud) doen mee met de pret

 Stuur een onbeperkt aantal foto's van uw mobiele telefoon live naar de projector

 Stuur felicitaties en emoji's

 Muziekwensen naar de DJ sturen (optioneel)

 Foto's aanpassen en verwijderen

 Download foto's na het verjaardagsfeestje

 Doe spontaan en anoniem mee zonder je te registreren

 Geen advertenties
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Vier het leven met de Selfiewall - feestelijke gelegenheden voor de fotoslideshow

De Selfiewall biedt feestplezier voor veel verschillende gelegenheden. De Selfiewall wordt vaak gebruikt bij 

de volgende evenementen: Huwelijksfeest, Afstudeerbal, Afstudeerfeest, Studentenfeest, Klassenreünie, 

Netwerkevenement, Carnaval, Halloween, Oudejaarsavondfeest.

Heeft u vragen over de Selfiewall slideshow?

We zijn blij om te helpen. Neem gewoon contact met ons op:

Selfiewall-Team c/o hma GmbH

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden, Germany

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

E-mail: info@selfiewall.net
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