PERGUNTAS FREQUENTES
1. Quem faz a montagem e desmontagem da FotoMachine?
O nosso pessoal técnico vai transportar, instalar e desinstalar a cabine no seu evento.

2. Vou ter alguém para dar assistência durante o evento se tiver dúvidas?
Sim! Terá 02 assistentes no local que vai ajudar você e qualquer convidado que
precisar de ajuda na FotoMachine.

3. Quanto tempo vou ter a minha disposição o serviço de FotoMachine?
O serviço básico é de 03 (três) horas, mas mais horas podem ser contratadas se o
evento assim o requer.

4. Tem custo adicional pelo transporte?
Não cobramos custo adicional por serviços prestados na região de Teresina (PI). Fora
deste local, uma taxa de deslocamento será cobrada conforme a distância.

5. Qual é a durabilidade das fotos? E a qualidade das fotos?
A durabilidade vai ser para sempre! A revelação das fotos é de qualidade fotográfica.

6. Receberei cópia de todas as fotos do evento?
Você vai receber um DVD com todas as fotos em arquivo digital.

7. A estrutura ocupa muito espaço? Quais são as medidas da FotoMachine?
As medidas da FotoMachine são de: 160×100 cm

8. O serviço inclui fantasias e acessórios para fazer fotos divertidas?
Sim! A nossa equipe vai oferecer acessórios para que os convidados tirem fotos
divertidas.

9. Posso ter a impressão de todas as fotos com uma moldura personalizada?
Sim, o serviço básico já inclui a moldura personalizada do evento para que todos os
convidados levem uma lembrança da festa.

10. Terei as fotos da minha festa disponíveis nas redes sociais?
Sim! Todas as fotos do evento são instantaneamente publicadas no Facebook ali
mesmo na festa.

11. Posso conferir meu look antes de tirar a foto?
Sim. Uma tela na sua frente vai ser o seu espelho para fazer as caretas e poses mais
malucas que você imaginar!

12. Posso entrar na FotoMachine com comidas e bebidas?
Não. É proibido entrar com comidas, bebidas e cigarros no interior da cabine.

13. Quanto tempo demora a impressão da foto?
Na hora que você sair da FotoMachine, sua foto já estará revelada. Tudo acontece em
questão de segundos!

15. Quantas fotos podem ser feitas durante o evento?
A quantidade de fotos é ilimitada para as horas contratadas.

16. A instalação e desinstalação da FotoMachine formam parte do tempo da
prestação do serviço contratado?
Não, o tempo de montagem e desmontagem não faz parte do horário contratado.

17. Qual é o lugar certo para a instalação da FotoMachine na minha festa?
O lugar ideal é num local de boa visualização para todos os convidados (na recepção
ou perto da entrada) com uma mesa por perto para os acessórios divertidos. A ideia é
garantir que nenhum convidado saia sem se divertir também!

18. Em que eventos posso contratar a FotoMachine?
Pode contratar para o evento que desejar ter uma lembrança para sempre e um
momento de diversão: casamentos, aniversários, festas de 15 Anos, formaturas,
eventos empresariais, congressos, festas de final de ano, ações promocionais e
qualquer outra festa ou evento que você imagine.

19. Como contrato o serviço?
Entrando em contato pelo nosso site, e-mail ou por telefone, informe a data do seu
evento para verificarmos a disponibilidade da FotoMachine. Depois, é só contar os dias
para a festa!

