
Mural de fotos instantâneo Selfiewall – compartilhe 
fotos da sua festa na mesma hora

Os convidados enviam as fotos da festa de seus celulares para o projetor na 
mesma hora, criando um mural de fotos interativo para a sua festa de aniversário

O mural de fotos virtual Selfiewall recebe as fotos dos celulares dos convidados e exibe-as automaticamente

no projetor ou na TV da festa em tempo real. Todos os convidados acompanham as fotos compartilhadas no

telão. O resultado é um mural animado com as fotos tiradas na própria festa de aniversário, envolvendo 

ativamente todos os convidados e o aniversariante e capturando momentos inesquecíveis - mesmo quando 

o fotógrafo oficial já está em casa. Todas as fotos podem ser baixadas em seu tamanho original como uma 

lembrança após a festa.

Use tarefas fotográficas para selfies e adereços de fotos na festa

Tarefas engraçadas, que são disponibilizadas como cartas de baralho, e adereços fotográficos incentivam 

os convidados a tirarem várias fotos espontâneas e engraçadas na festa, levando-os a se conhecerem 

melhor e garantindo diversão e entretenimento até altas horas.
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Mostre lindas lembranças a partir de fotos da adolescência e da infância do 
aniversariante no telão da festa

Além das imagens ao vivo dos convidados da festa, que são enviadas do celular diretamente para o projetor

ou o telão, a Selfiewall também pode mostrar fotos da adolescência e da infância. Antes da festa, as 

melhores fotos são selecionadas e publicadas na Selfiewall. Assim, as fotos ao vivo se alternam com as 

fotos dos anos anteriores no telão.

Envie parabéns e emojis para o telão e curta as fotos publicadas

Mensagens de parabéns e emojis são mesclados com as fotos. Todos os convidados são incentivados a 

enviar fotos, emojis e pequenos textos de seus celulares para o telão em tempo real. Felicitações e emojis 

aparecem em balões de texto entre as fotos na Selfiewall. Com o recurso do like, todos os convidados da 

festa podem curtir as fotos exibidas no telão. O número de curtidas é exibido no telão.

Convidados da festa podem enviar pedidos de música para o DJ 

Na ferramenta de moderação da Selfiewall, os pedidos de música dos convidados também são recebidos e 

atendidos, se você desejar. Os pedidos de música recebidos são continuamente guardados e podem ser 

aceitos ou excluídos pelo DJ. A área de moderação também oferece a opção de excluir fotos e mensagens.

Adquira um mural de fotos interativo das fotos para a sua festa

Com a Selfiewall, sua festa ganha um mural de fotos virtual em tamanho extra grande. Você recebe fotos 

espontâneas tiradas pelos celulares de seus convidados e mostra tudo ao vivo como um mural de fotos em 

um monitor ou telão. O que você precisa para o mural de fotos é de um telão ou projetor, um laptop, internet,

acesso online à Selfiewall e uma hashtag para sua festa que pode ser reservada exclusivamente em 

www.selfiewall.net.

Diversão e entretenimento com o mural de fotos para qualquer festa de aniversário -
seja para 30, 40, 50, 60, 90 ou 100 anos!

• Todos os convidados (jovens e adultos) podem tirar um 

• número ilimitado de fotos ao vivo de seus celulares e compartilhar no telão

• Envie parabéns e emojis 

• Peça músicas para o DJ (opcional)

• Modere e exclua fotos

• Baixe fotos após a festa de aniversário 

• Participe de forma espontânea e anônima sem nenhum cadastro

• Sem anúncios
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Celebre a vida com a Selfiewall-  mural de fotos para qualquer ocasião

A Selfiewall oferece diversão para muitas comemorações, sendo frequentemente usado em eventos como 

casamentos, festa de volta às aulas / início do ano letivo, formaturas (ensino médio e faculdade), encontro 

de classe, eventos para networking, carnaval, halloween, réveillon, entre outras.

Você tem alguma pergunta sobre a Selfiewall?

Teremos o prazer em te ajudar! Entre em contato conosco:

Equipe Selfiewall a / c Haase & Martin GmbH

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 / 500 97 21

E-Mail: info@selfiewall.net 
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