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O que é a Photobooth Madeira?

-

Somos um serviço de animação. Alugamos equipamento fotográfico para fazer 
da sua festa/evento um verdadeiro sucesso.
Ofereça centenas de fotos por evento, surpreenda os seus convidados com 
uma lembrança personalizada de momentos divertidos e inesquecíveis.
 
Construímos de raíz a primeira photobooth da Madeira e em madeira. 
Adaptámo-nos às exigências do mercado e a par da nossa primeira cabine, 
mais robusta e resistente, criámos outra em alumínio, mais leve e igualmente 
resistente. Começámos com a versão de cabine fechada e temos agora também 
a opção de cabine aberta.

 
A nossa versão da Photobooth, equipada com tecnologia de última geração, 
inspira-se no conceito das antigas cabines fotográficas ou photomaton. É 
constituída por uma impressora de sublimação, uma câmara DSLR e um 
computador, tudo no interior da nossa “pequena” cabine.

Tudo é personalizável, desde a fotografia à cabine.

Entre em contacto connosco para começarmos a planear o seu evento.

“as fotografias que nenhum
fotógrafo consegue registar”



3 Horas de utilização com assistente especializado

Montagem e desmontagem da estrutura 
em horário laboral

600 impressões instantâneas 
personalizadas com o seu layout

Todas as fotos em HD, entregues numa
pen drive no final do evento

Possibilidade de partilha automática no Facebook
Traduz-se em angariação de likes na sua página

*é necessário aviso prévio e um local de acesso a uma rede Wi-�

O que está incluído?

É da responsabilidade do Cliente diligenciar o sítio para a montagem da
“Photobooth”, de modo a que seja possível o seu bom funcionamento.

10 adereços em papel



CABINE PHOTOBOOTH
ideal para dar
privacidade aos
seus convidados

Características Técnicas:
Altura: 200cm
Largura:220cm
Profundidade:130cm
Capacidade Máxima: 6 Pessoas

PHOTOBOOTH
ideal para
espaços
pequenos

Características Técnicas:
Altura: 200cm
Largura:130cm
Profundidade:70cm ou 50cm
Capacidade Máxima: Ilimitada

550€

450€

Aos valores apresentados acresce iva à taxa legal em vigor



- SEM PERSONALIZAÇÃO

- INTERIOR

- LATERAIS DE 1 LADO

- EXTERIOR COMPLETO

- EXTERIOR + INTERIOR

200€

75€

SEM PERSONALIZAÇÃO

SEM PERSONALIZAÇÃO

EXTERIOR COMPLETO

LATERAIS

LAYOUT CABINE 5 Alternativas

65 €

75 €

250€

300€



LAYOUT CABINE 
Dimensões
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Layouts Personalizados
Diferentes layouts para a sua festa/evento/acção. 
Uma lembrança original e especial, que todos vão querer mostrar.

IMPRESSÕES
PERSONALIZADAS



layout fotográfico área total 10x15cm

4 fotos

2 fotos

1 foto



EXTRAS



2 Unidades35€

1 ROLO200€75€

qualquer outra
mediante orçamento

hora EXTRA

kit PLUMAS

600 IMPRESSÕES



10€ 10€ 35€

15€ 25€ 35€

15€ 25€ 10€

ADEREÇOS (PAPEL)



PEÇAS PVC

Letras para Bolo
PVC 5mm20€Letras Pequenas para Mesa

PVC 10 mm35€

Letras decoração
PVC 19 mm90€Letras decoração

PVC 15 mm55€

Pode ser efectuada qualquer variação mediante orçamento



LETRAS GIGANTES (ESFEROVITE)

4 letras2 letras
750€400€

DIMENSÕES MÁXIMAS:   ALTURA: 140CM    ESPESSURA: 30CM    PROFUNDIDADE: 50CM



MOLDURAS

36 x 48 in
90 x 120 cm

Cabem até 7 pessoas

GRANDE
24 x 32 in

60 x 90 cm
Cabem até 4 pessoas

MÉDIA
18 x 24 in

45 x 60 cm
Cabem até 2 pessoas

PEQUENA

35€ 55€ 95€



PHOTOWALL

3,05 x 4,10 m
GRANDE

3,05 x 1 m
PEQUENA

450€200€

Aluguer de estrutura em alumínio, com impressão personalizada. Inclui o design dessa impressão.



geral@publinsular.pt

+(351) 291 763 095

facebook.com/photoboothmadeira
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