Födelsedagsfest med bildspel
Födelsedagsgästerna skickar foton från sina mobiltelefoner live till festens beamer interaktivt bildspel för en rund födelsedagsfest

Selfiewall tar emot foton från gästernas mobiltelefoner och visar dem i realtid på festens projektor eller TV
som ett automatiskt bildspel. Alla gäster följer de delade bilderna på beamern. Resultatet blir en livlig digital
bildvisning med ögonblicksbilder från födelsedagsfesten som aktivt involverar alla gäster och
födelsedagsbarnet och fångar oförglömliga ögonblick - även om den officiella fotografen redan är hemma.
Alla foton kan laddas ner i originalstorlek efter festen som en souvenir.

Använd fotouppgifter för selfies och fotorekvisita på festen.
Roliga selfieuppgifter, som finns som spelkort, och fotoreklamationer uppmuntrar till spontana fotograferingar
på födelsedagsfesten, hjälper festdeltagarna att lära känna varandra och erbjuder underhållning fram till den
tidiga morgonen.

Lägg till vackra minnesbilder från födelsedagsbarnets ungdom och barndom i
bildspelet.
Selfiewall visar förutom livebilder av festdeltagarna som skickas direkt från mobiltelefonen till beamern eller
monitorn även bilder från ungdomstiden eller barndomsbilder. Inför festen väljs de bästa bilderna ut och
integreras i Selfiewallen. På beamern alternerar bilder från livebilder med bilder från tidigare år.
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Skicka emojis och grattis till beamern och gilla bilder.
Gratulationer och emojis lyser upp bildspelet med bilderna. Förutom bilder kan alla födelsedagsgäster skicka
emojis och korta texter från sina smartphones till projektorn i realtid. Hälsningar och emojis visas i
pratbubblor mellan bilderna på den digitala väggen. Med funktionen Gilla kan alla festgäster gilla bilderna
som visas på beamern. Antalet gillar visas på projektorn.

Festgästerna skickar musikönskningar till DJ:n
I Selfiewalls moderationsområde kan gästerna också ta emot musikönskningar om de så önskar. De
inkommande musikförfrågningarna samlas kontinuerligt in och kan markeras eller raderas när DJ:n har
spelat låten. I modereringsområdet kan du också radera foton och meddelanden.

Boka bildspel för födelsedagsfest online
Med Selfiewall får festlokalen ett digitalt bildspel i stort format. Du tar emot spontana festbilder från gästernas
mobiltelefoner och visar dem som ett bildspel live på en skärm eller en stor bildskärm. Det du behöver för
fotopresentationen är: en stor bildskärm eller beamer, en bärbar dator, internet, online-åtkomst till Selfiewall
och en hashtag för festen som du kan boka exklusivt för din fest på www.selfiewall.net.

En rolig fest med ett levande bildspel för en viktig födelsedag - oavsett om det är en
30-, 40-, 50-, 60- eller 90-årsdag.


Alla inbjudna gäster (unga och gamla) deltar i det roliga.



Skicka ett obegränsat antal foton från din mobiltelefon direkt till projektorn.



Skicka grattis och emojis



Skicka musikönskningar till DJ:n (valfritt)



Moderera och radera foton



Ladda ner bilder efter födelsedagsfesten



Delta spontant och anonymt utan att registrera dig



Inga annonser

Fira livet med Selfiewall - festliga tillfällen för bildspel
Selfiewall erbjuder festglädje för många olika tillfällen. Selfiewall används ofta vid följande evenemang:
Bröllopsfest, examensbal, studentfest, studentfest, klassåterträff, nätverksevenemang, karneval, Halloween,
nyårsafton.
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Har du några frågor om bildspelet Selfiewall?
Vi hjälper dig gärna. Kontakta oss bara:
Selfiewall-Team c/o hma GmbH
Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden
Telefoon: +49 (0) 351 / 500 97 21
E-post: info@selfiewall.net
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