
THE

CREATIVE
EVENT



Rendezvényekre, céges eseményekre, családi napokra,
tematikus partykra ajánlunk lehetőségeket, hogy még színesebb

és emlékezetesebb legyen a program!

KREATÍV FOTÓSAROK
Kitelepített ministudió - a megbízó igényeinek megfelelően testreszabott 
háttérrel és kiegészítőkkel - ahol az esemény vendégei összeállhatnak 
szelfizni vagy csoportképeket készíttetni. Megfelelő internet elérés esetén 
azonnali “felhő”-alapú online megosztást biztosítunk a résztvevők részére. 
Extrém külsőt is kérve megismételhetetlen fotók készülhetnek, valamint 

helyszíni, magas minőségű fotónyomtatás is lehetséges.

ARCFESTÉS & SFX SMINK
Gyermekek és felnőttek részére extrém arcfestés, halloweeni-farsangi 
sminkek készítése vagy bármilyen egyéni ötlet megvalósítása. Ha fel 
szeretnéd dobni a házibulid vagy a céges partyra, tematikus rendezvényre 
szeretnél felejthetetlen meglepetést a vendégeknek, akkor az SFX smink és 

arcfestő szolgáltatásunkra van szükséged!

KREATÍV FOTÓSAROK KREATÍV FOTÓSAROK
+ PRÉMIUM FOTÓNYOMTATÁS SFX SMINK & ARCFESTÉS KREATÍV FOTÓSAROK

+ SFX SMINK & ARCFESTÉS

59.900 Ft
+ kiszállási díj

95.900 Ft
+ kiszállási díj

12.000 Ft/óra
(minimum 2 óra)

59.900 Ft
+ kiszállási díj

• Egyedi háttér és vicces kiegészítők
• Krétatáblák, testreszabott üzenetek
• Social media ikonok, Instagram keret
• Studió szinvonalú fotózás
• Azonnali online megosztás

Kiszállási díj: 4.000 Ft/óra (min. 2 óra)
(rendezvényfotózással: 6.000 Ft/óra)

• Egyedi háttér és vicces kiegészítők
• Krétatáblák, testreszabott üzenetek
• Social media ikonok, Instagram keret
• Studió szinvonalú fotózás
• Azonnali online megosztás
• Magas minőségű fotónyomtatás 

(200 db nyomtatott fotót tartalmaz az 
ajánlat) + fotópapír 11.900 Ft/100 db

Kiszállási díj: 4.000 Ft/óra (min. 2 óra)
(rendezvényfotózással: 6.000 Ft/óra)

 Prémium arcfestés
koponya, zombi, vámpír, boszorkány, állatok, 

szuperhősök, stb.
1 db smink elkészülési ideje: kb. 10-20 perc

Alap SFX smink
különböző sebek, rothadó bőr, varratok, 

sérült fogak, hegek, vérzések, stb.
1 db smink elkészülési ideje: kb. 20-30 perc

• Egyedi háttér és vicces kiegészítők
• Krétatáblák, testreszabott üzenetek
• Social media ikonok, Instagram keret
• Studió szinvonalú fotózás
• Azonnali online megosztás
• Premium arcfestés & alap SFX 

sminkek

Kiszállási díj: 16.000 Ft/óra (min. 2 óra)
(rendezvényfotózással: 18.000 Ft/óra)

REFERENCIA

www.rennermakeup.com
www.tamasrenner.com

KONTAKT

hello@tamasrenner.com
+ 36 70 609 1899

http://www.rennermakeup.com
http://www.tamasrenner.com
mailto:hello%40tamasrenner.com?subject=Jelentkez%C3%A9s

















