Fotoğraf slayt gösterisi ile doğum günü partisi
Doğum günü konukları cep telefonlarındaki fotoğrafları canlı olarak partiye gönderir
- yuvarlak bir doğum günü partisi için interaktif fotoğraf slayt gösterisi

Selfiewall, konukların cep telefonlarından fotoğrafları alır ve bunları otomatik olarak çalışan bir fotoğraf slayt
gösterisi olarak partinin projektöründe veya TV'sinde gerçek zamanlı olarak görüntüler. Tüm konuklar
paylaşılan fotoğrafları beamer üzerinden takip eder. Sonuç, tüm konukları ve doğum günü çocuğunu aktif
olarak içeren ve unutulmaz anları yakalayan doğum günü partisinin anlık görüntüleriyle canlı bir dijital resim
gösterisi - resmi fotoğrafçı zaten evde olsa bile. Tüm fotoğraflar partiden sonra hatıra olarak orijinal
boyutunda indirilebilir.

Partide selfie ve fotoğraf dekorları için fotoğraf görevlerini kullanın
Eğlenceli selfie görevleri, oyun kartları ve fotoğraf aksesuarları doğum günü partisinde spontane fotoğraf
çekimlerini teşvik eder, parti konuklarının birbirlerini tanımalarına yardımcı olur ve sabaha kadar eğlence ve
eğlence sağlar.
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Slayt gösterisine doğum günü çocuğunun gençliğinden ve çocukluğundan güzel
hatıra fotoğrafları ekleyin.
Selfiewall, doğrudan cep telefonundan ışınlayıcıya veya monitöre gönderilen parti konuklarının canlı
resimlerine ek olarak, gençlik veya çocukluk fotoğraflarını da görüntüler. Parti öncesinde en iyi fotoğraflar
seçilir ve Selfiewall'a entegre edilir. Işınlayıcıda, canlı fotoğraflar önceki yıllara ait fotoğraflarla dönüşümlü
olarak yer alıyor.

Beamer için emojiler ve tebrikler gönderiyor ve fotoğrafları beğeniyorum
Tebrikler ve emojiler fotoğraflarla birlikte slayt gösterisini aydınlatıyor. Resimlere ek olarak, tüm doğum günü
konukları akıllı telefonlarından gerçek zamanlı olarak beamer'a emojiler ve kısa metinler göndermeye davet
ediliyor. Dijital duvardaki fotoğrafların arasında konuşma balonlarında selamlar ve emojiler beliriyor. Beğen
özelliği ile tüm parti konukları beamer'da görüntülenen fotoğrafları beğenebilir. Beğeni sayısı projektörde
görüntülenir.

Parti konukları DJ'e müzik istekleri gönderir
Selfiewall'un moderasyon alanında, dileyen misafirlerin müzik istekleri de alınıyor. Gelen müzik istekleri
sürekli olarak toplanır ve DJ parçayı çaldıktan sonra işaretlenebilir veya silinebilir. Moderasyon alanı ayrıca
fotoğraf ve mesajları silme seçeneği de sunuyor.

Doğum günü partisi için çevrimiçi fotoğraf slayt gösterisi rezervasyonu yapın
Selfiewall ile parti odanız geniş formatta dijital bir slayt gösterisine sahip olur. Konuklarınızın cep
telefonlarından spontane parti fotoğrafları alırsınız ve bunları bir ekranda veya büyük monitörde canlı bir slayt
gösterisi olarak gösterirsiniz. Fotoğraf sunumu için ihtiyacınız olan şeyler: büyük bir monitör veya fener, bir
dizüstü bilgisayar, internet, Selfiewall'a çevrimiçi erişim ve www.selfiewall.net adresinde partiniz için özel
olarak rezerve edebileceğiniz bir parti hashtag'i.

İster 30., ister 40., 50., 60. veya 90. yaş günü olsun, dönüm noktası olan bir doğum
günü için canlı bir slayt gösterisi ile parti eğlencesi.
•

Tüm davetliler (genç ve yaşlı) eğlenceye katılır

•

Cep telefonunuzdan projektöre canlı olarak sınırsız sayıda fotoğraf gönderin

•

Tebrikler ve emojiler gönderin

•

DJ'e müzik dileklerinizi gönderin (isteğe bağlı)

•

Fotoğrafları denetleme ve silme

•

Doğum günü partisinden sonra fotoğrafları indirin

•

Kayıt olmadan spontane ve anonim olarak katılın

•

Reklam yok
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Selfiewall ile hayatı kutlayın - fotoğraf slayt gösterisi için parti etkinlikleri
Selfiewall birçok farklı durum için parti eğlencesi sunar. Selfiewall genellikle aşağıdaki etkinliklerde kullanılır:
Düğün Partisi, Mezuniyet Balosu, Mezuniyet Partisi, Öğrenci Partisi, Sınıf Buluşması, Networking Etkinliği,
Karnaval, Cadılar Bayramı, Yılbaşı Partisi.

Selfiewall slayt gösterisi hakkında sorularınız mı var?
Yardım etmekten mutluluk duyarız. Sadece bizimle iletişime geçin:
Selfiewall Ekibi c/o hma GmbH.
Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden, Almanya
Telefon: +49 (0) 351 / 500 97 21
E-posta: info@selfiewall.net

Selfiewall – Fotoğraf slayt gösterisi ile doğum günü partisi

Selfiewall Sipariş Edin: www.selfiewall.net

info@selfiewall.net

3/3

