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Nabídka služeb
Airbrush tattoos – jsou králem mezi dočasným tetováním. Jsou aplikovány vzduchovou
pistolí a nejčastěji jsou stříkány přes šablonu přímo na kůži speciální barvou, která je vhodná
pro přímý styk s kůží. Nutné je připojení na elektřinu.
CENA SLUŽBY airbrush tatto:
Paušálně za 1 HODINU: 1.000,- (cca. 18-25 lidí/hodina dle motivu) - Cesta 6 Kč/km

Facepainting – je zábavné malování speciálními barvami na obličej. Je možné namalovat
nejrůznější individuální přání nebo podle předem domluvených vzorů. Malování je vhodné
pro veškeré dětské akce, večírky, firemní dny, maškarní plesy, svatby v každém ročním
období.
CENA SLUŽBY facepainting:
Paušálně za 1 HODINU: 750,- (cca. 9-13 lidí/hodina dle motivu) - Cesta 6 Kč/km

Bodypainting ,UV bodypainting SHOW – jedná se o malování na tělo modelky. Tento
druh bodypaintingu je hodně populární, zejména díky oživení různých večírků, reklamních
akcí, výstav, autosalónů, módních přehlídek, festivalů a dalších společenských akcí. Nutnost
je UV světlem nasvícený prostor.
CENA SLUŽBY bodypainting, UV bodypainting:
Paušálně za 1 MODELKU: 1500,- (cca. 1osoba/1-2 hodiny dle motivu) – Cesta 6 Kč/km

Mobilní party fotoateliér - nabízíme vytvoření profesionálního fotoateliéru přímo v místě
konání vaší akce. Součástí této služby je možnost okamžitého vytištění fotografií ve formátu
10x15 cm přímo na místě. Tištěné fotografie je možné opatřit Vaším logem či zakomponovat
logo do pozadí ateliéru. Po domluvě je možné vytvořit pomocí rekvizit i tématický večer.
Nutnost připojení na elektřinu.
CENA SLUŽBY mobilní party fotoateliér:
Paušálně za 1 HODINU: 1300,- (cca. 40-45 kompozic/hod. bez tisku) - Cesta 6 Kč/km
Paušálně za 1 HODINU: 1950,- (cca. 30-35 kompozic/hod. s tiskem) - Cesta 6 Kč/km

http://malovaninatelo.eu/

Obří kruhová trampolína - pronájem zábavné obří trampolíny s průměrem 4,8 m, která je
díky ochranné síti velmi bezpečná a radost z hopsání si mohou užít i ti nejmenší. Maximální
nosnost konstrukce až 200 kg. Tato atrakce naplní vaši akci radostí a smíchem. Možnost
pronájmu s obsluhou.
CENA SLUŽBY pronájem obří kruhové trampolíny:
Paušálně za 1-4 HODINY: 2500,- (cena včetně montáže a demontáže) - Cesta 6 Kč/km

+ každá další započatá hodina 500 Kč
+ možnost pronájmu trampolíny s obsluhou 150 Kč/hod.

UKÁZKY PRACÍ

http://malovaninatelo.eu/

