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Kdo smo?
Smo ekipa z dolgoletnimi izkušnjami dela z ljudmi in podjetji. Skupaj z našimi naročniki že 
več kot 25 let stremimo k vrhunskim zasnovam in izvedbam. Zavedamo se pomembnosti 
nenehnega učenja in spreminjanja, kar nam daje pogum, da zaidemo na še neodkrite poti. Z 
veseljem puščamo prosto pot kreativnim in drugačnim projektom, s katerimi sami ustvarjamo 
nove trende.

 S 1. GRAFIČNI STUDIO

 S 2. ORGANIZACIJA PRIREDITEV

 S 3. ZUNANJE OGLAŠEVANJE

 S 4. DIGITALNA KOMUNIKACIJA

Smo ekipa posameznikov z dolgoletnimi izkušnjami organizacije in izvedbe zabav 
in dogodkov. Z našim delom želimo razbremeniti posameznike stresa organizacije 

dogodkov in unikatna doživetja približati vsakomur. 

Vse od razvoja blagovnih znamk, digitalnih invoacij in grafičnih storitev, do organizacije 
dogodkov, ki bodo pometli z vašo konkurenco.

Učinkoviti. Zanesljivi. Kreativni. Vredni zaupanja.
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Kaj je MemoryBooth?
UNIKATNA ZABAVA, KI JO PRIPELJEMO PRAV DO VAS!

Naši možgani so zasnovani tako, da si bolje zapomnijo emocionalno polne in drugačne izkušnje. S časom je trenutke 
iz naše preteklosti vedno težje priklicati iz našega spomina, saj jih nadomeščajo nove, bolj sveže izkušnje.

Trend učinkovitih marketinških akcij nakazuje na pomembnost ustvarjanja drugačnih, atraktivnih in emocionalno 
bogatih doživetij, ki se bodo udeležencem vtisnili v spomin za dlje časa. 
 
Z MemoryBoothom želimo našim partnerjem omogočiti, da se trenutki njihovih doživetij lahko shranijo za zmeraj, tako 
v fizični kot tudi v digitalni obliki.  

POPOLNOMA 
DRUGAČEN

Izberite vrsto MemoryBooth-a, ki bo 
najbolje ustrezala vaši blagovni znamki. 
Za vas bomo ustvarili unikatno okolje, 
v katerem bodo vaši obiskovalci ujeli in 
shranili nepozaben spomin.

POLN POZITIVNIH 
EMOCIJ

Kdaj ste se nazadnje slikali ali posneli 
skupaj s prijatelji v okolju izven tega 
sveta? Ustvarite nepozaben trenutek, ki 
se ga boste še dolgo časa z veseljem 
spominjali.

IZJEMNO PRIVLAČEN 
ZA MLADE

Kaj je lahko boljšega kot odštekana 
fotka ali video, ki ga lahko takoj delite 
na svojih socialnih omrežjih? 
Zanimivi in smešni pripomočki bodo 
vašemu dogodku dodali čarobno noto. 

“Tovarna nepozabnih spominov, ki jih lahko shranite za zmeraj.”
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Kaj ponujamo?
IZBIRATE LAHKO MED TREMI VRSTAMI MEMORYBOOTH ZABAVE

Ker želimo naših naročnikom ponuditi popolno svobo pri snovanju njihovega dogodka, smo za vas razvili kar 3 
tehnološko napredne rešitve, med katerimi se lahko odločate. Izberite vrsto MemoryBooth zabave, izrazite želje glede 
scenografije in pripomočkov ter uživajte, medtem ko poskrbimo za vrhunsko izvedeno popestritev vašega dogodka. Z 
vsakim od izbranih MemoryBooth paketov pošljemo na dogodek tudi fotografa/snemalca, ki bo poskrbel za nemoten 
in kvaliteten potek fotografiranja in snemanja.

PHOTOBOOTH

Ujemite trenutek, ga pretvorite v 
sliko, ki jo na licu mesta lahko tudi 
natisnete, delite na socialnih omrežjih 
ali pa prejmete na vaš e-mail naslov. 
PhotoBooth deluje popolnoma 
avtomatsko, saj preko zaslona na dotik 
sprejema ukaze za slikanje. Zamislite 
si svet, v katerem bi se vaši obiskovalci 
lahko slikali, mi pa vam ga bomo 
pomagali ustvariti. 

VIDEOBOOTH

Z VideoBoothom bodo trenutki 
vašega dogodka ostali živi za vedno. 
Posnemite se skupaj s prijatelji v 
atraktivnih in zabavnih okoljih, ki bodo 
v počasnem posnetku izgledali tako 
smešno, da jih boste želeli pokazati 
vsem svojim prijateljem. Vaš posnetek 
si boste lahko ogledali takoj, ga prejeli 
na e-mail naslov ali pa ga delili na vaših 
socialnih omrežjih.  

GIFBOOTH
 
GIFBooth sestavlja zaporedje hitro 
ujetih slik, združenih v celoto, ki se 
lahko predvaja tako naprej, kot tudi 
nazaj v obliki animacije. V današnjem 
času interneta je inovativna in 
kreativna pojavnost na spletu izjemno 
pomembna za vsako podjetje. Z 
GIFBoothom boste svojo znamko 
zagotovo razširili po spletu in s tem 
ustvarili atraktivno in zabavno izkušnjo 
za vaše potencialne kupce.
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Izdelava scenografije po meri
ZA VAS BOMO USTVARILI SVET NEPOZABNIH SPOMINOV 

Ena naših glavnih prednosti je izdelava naročniku prilagojene scenografije in pripomočkov, ki bo udeležence popeljala 
v zanje ustvarjen svet, v katerem se bodo lahko fotografirali ali posneli. Tako boste lahko za vsak dogodek posebej 
ustvarili okolje, ki bo navzven kar najbolje izražalo vas in vašo organizacijo.

Scenografijo lahko izdelamo v:
       Fizični obliki
       Virtualni obliki (Zeleni zaslon)

Skupaj z našimi strokovnjaki iz grafičnega studia in razvojnega oddelka lahko za vas po meri ustvarimo trenutke, ki 
bodo za vedno ostali duhoviti, polni veselja in sreče. Takšni trenutki se bodo obiskovalcem vtisnili v spomin in navezali 
pristen stik z vašo organizacijo.
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Zakaj ravno mi?
 Najbolj izkušeni na trgu
 Popolnoma prilagodljivi naročniku
 Vse od izdelave scenografije, pripomočkov in virtualnih okolij. Skupaj z nami boste lahko ustvarili  
 doživetje, ki se bo vaših obiskovalcem za vedno vtisnilo v spomin.
 Možnost brandinga MemoryBootha, scenografskih pripomočkov in slik.
 Neomejeno število fotografij
 Takojšnje deljenje na socialnih omrežjih
 Najbolj tehnološko dovršeni produkti v Sloveniji

MemoryBooth je najboljša rešitev za:

03 Sejme

04 Festivale in koncerte

05 Gala prireditve

06 Maturanske plese

07 Poroke

01 Prireditve

02 Brand aktivacije
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