
Przyjęcie urodzinowe z pokazem slajdów

Goście urodzinowi przesyłają zdjęcia ze swoich telefonów komórkowych na żywo 
do beamera imprezowego - interaktywny pokaz zdjęć na okrągłe urodziny

Selfiewall odbiera zdjęcia z telefonów komórkowych gości i wyświetla je w czasie rzeczywistym na 

projektorze lub telewizorze imprezy jako automatycznie uruchamiany pokaz zdjęć. Wszyscy goście śledzą 

udostępnione zdjęcia na beamerze. W rezultacie powstaje żywy cyfrowy pokaz zdjęć z migawkami z 

przyjęcia urodzinowego, który aktywnie angażuje wszystkich gości i dziecko urodzinowe oraz uwiecznia 

niezapomniane chwile - nawet jeśli oficjalny fotograf jest już w domu. Wszystkie zdjęcia można pobrać w 

oryginalnym rozmiarze po imprezie na pamiątkę.

Wykorzystaj zadania fotograficzne do selfies i rekwizytów na imprezie

Zabawne zadania typu selfie, dostępne w formie kart do gry, oraz rekwizyty fotograficzne zachęcają do 

spontanicznych sesji zdjęciowych na przyjęciu urodzinowym, sprzyjają poznaniu się gości imprezy oraz 

zapewniają zabawę i rozrywkę do białego rana.
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Do pokazu slajdów dodaj piękne pamiątkowe zdjęcia z młodości i dzieciństwa 
solenizanta.

Oprócz zdjęć gości imprezy na żywo, które są przesyłane bezpośrednio z telefonu komórkowego na rzutnik 

lub monitor, Selfiewall wyświetla również zdjęcia z młodości lub zdjęcia z dzieciństwa. W okresie 

poprzedzającym imprezę, najlepsze zdjęcia są wybierane i integrowane w Selfiewall. Na rzutniku zdjęcia na 

żywo przeplatają się ze zdjęciami z wcześniejszych lat.

Przesłanie emojis i gratulacje dla belferki oraz polubienie zdjęć

Gratulacje i emojis rozjaśniają pokaz slajdów ze zdjęciami. Oprócz zdjęć, wszyscy goście urodzinowi są 

zaproszeni do wysyłania emojis i krótkich tekstów ze swoich smartfonów na beamer w czasie rzeczywistym. 

Pozdrowienia i emojis pojawiają się w dymkach mowy pomiędzy zdjęciami na cyfrowej ścianie. Dzięki funkcji

Like, wszyscy goście imprezy mogą polubić zdjęcia wyświetlane na rzutniku. Liczba polubień jest 

wyświetlana na projektorze.

Goście imprezy wysyłają prośby o muzykę do DJ-a

W strefie moderacyjnej Selfiewall przyjmowane są również prośby muzyczne od gości, jeśli sobie tego 

życzą. Przychodzące żądania muzyczne są stale gromadzone i mogą być oznaczone lub usunięte po 

odtworzeniu utworu przez DJ-a. W strefie moderacji jest też możliwość usuwania zdjęć i wiadomości.

Rezerwacja pokazu slajdów na imprezę urodzinową online

Dzięki Selfiewall Twoja sala imprezowa zyskuje cyfrowy pokaz slajdów w dużym formacie. Otrzymujesz 

spontaniczne zdjęcia z imprezy z telefonów komórkowych swoich gości i pokazujesz je w formie pokazu 

slajdów na żywo na ekranie lub dużym monitorze. To, czego potrzebujesz do prezentacji zdjęć to: duży 

monitor lub rzutnik, laptop, internet, dostęp online do Selfiewall oraz imprezowy hashtag, który możesz 

zarezerwować wyłącznie dla swojej imprezy na stronie www.selfiewall.net.

Zabawa z pokazem slajdów na żywo na przełomowe urodziny - czy to 30, 40, 50, 60 
czy 90 urodziny.

• Wszyscy zaproszeni goście (młodzi i starsi) przyłączają się do zabawy

• Wysyłaj nieograniczoną liczbę zdjęć z telefonu komórkowego na żywo do projektora

• Wyślij gratulacje i emojis

• Wyślij prośby o muzykę do DJ-a (opcjonalnie)

• Moderowanie i usuwanie zdjęć

• Pobierz zdjęcia po imprezie urodzinowej

• Przyłącz się spontanicznie i anonimowo bez rejestracji

• Brak reklam
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Celebrowanie życia z Selfiewall - imprezowe okazje na pokaz zdjęć

Selfiewall oferuje zabawę imprezową na wiele różnych okazji. Selfiewall jest często używany na 

następujących imprezach: Przyjęcie Weselne, Bal Absolwenta, Impreza Studencka, Zjazd Klasowy, Impreza 

Sieciowa, Karnawał, Halloween, Impreza Sylwestrowa.

Czy masz jakieś pytania dotyczące pokazu slajdów Selfiewall?

Chętnie pomożemy. Wystarczy skontaktować się z nami:

Selfiewall-Team c/o Haase & Martin GmbH

Moritzburger Str. 27, 01127 Dresden, Niemcy

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

E-mail: info@selfiewall.net
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