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Miętus jest mobilną fotobudką w stylowym busie.
Pomysł na stworzenie Naszych 4 kółek powstał z
potrzeby serca.
Jako, że posiadamy stacjonarną fotobudkę chcieliśmy
połączyć przyjemne z pożytecznym.
Nasz weteran szos to Volkswagen Transporter T3.
Kupiliśmy go pod wpływem impulsu i nieco rozbujałych
emocji:) Mając już furę w garażu nie było odwrotu!
Decyzja zapadła! – robimy FOTOBUSA!
Prace nad Miętkiem trwały kilka miesięcy. I nadal trwają
i trwać będą. Fan motoryzacji ma zawsze coś do
zrobienia przy aucie.
Busik dostał od nas nowy look, baner, tapicerkę i
wnętrze. Oprócz lakierowania i banera wszystkie prace
wykonywaliśmy HAND MADE rzemieślniczo w
manufakturze garażowej:)
Na wyposażeniu mamy fotobudkę w paletowej
maskownicy, szyte przez Nas siedziska, zasłonki i
poduszki, sofkę z palet, drewnianą skrzynkę na gadżety,
lustro z żarówkami LED oraz greenscreen
służący do aranżowania tła.
Cały design Miętka, który mogliśmy sobie stworzyć od
podstaw dostosowywaliśmy do obecnie panujących
trendów. Jego prostota i naturalność idzie w parze z
dużym poczuciem estetyki i stylu.
Jak powszechnie wiadomo mamy na świecie totalny
misz-masz. Dlatego Nasz stary i poczciwy Miętek w
nowoczesnym wydaniu doskonale odnajduje się na
imprezach stylizowanych typu retro, industrial vintage,
boho, rustykalny lub oldschoolowy.
Prywatnie zabieramy Naszego Miętka na wypady za
miasto,plażujemy, odwiedzamy zloty i ogarniamy
plener w duchu slow life:)
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Co otrzymasz ?
Cennik High Top
3 godziny
1600 zł

4 godziny
1900 zł

Dojazd
do 50 km( w jedną stronę ) od Bytomia - gratis
Powyżej 50 km dojazd liczony jest od m. Bytom,
a koszt dojazdu to suma kilometrów w obie strony
Do 200 km w jedną stronę - 1 zł / 1km
Powyżej 200 km w jedną stronę 1,5 zł / 1 km
Długość trasy liczona jest według GoogleMaps
- najszybsza ( wraz z uwzględnieniem opłat za
odcinki płatne )

Usługa High Top
1. Nielimitowana ilość zdjęć, zdjęcia w formacie 5 x 15
2. 2 paski z 3 ujęciami / większy format dodatkowo płatny
3. Powielania zdjęć na miejscu ( duplikaty )
4. Greenscreen - możliwość użycia dowolnego tła lub stałego z juty
i girland
1. Personalizowana księga gości w formacie 22x23cm z kartami
białymi/czarnymi lub ecrie lub dodatkowo płatna księga
drewniana z możliwością użycia ankiety weselnej dla gości
- koszt 100 zł
1. Szeroka gama gadżetów od tradycyjnych ( peruki, okulary ) po
nowoczesne drewniane napisy
2. Pendrive
3. Dodatkowe dekoracje ( baner the photo bus lub w przypadku
busa Riviera neon Photos with love ),
balony,drabinka,oświetlenie dekoracyjne, beczka drewniana,
walizki retro, sztuczna zieleń
4. Obsługa

PODWÓZKA
BUSEM
Dotakową atrakcją, którą możemy zaproponować klientom to przewóz Rivierą.
Bus ten w przeciwieństwie do Miętusa może zawieźć Was w miejsce
organizacji uroczystości.
Szczególnie polecany jako samocód do przewozu Pary Młodej w miejsce zaślubin.
Riviera na pokład zabiera 8 osób plus nasz kierowca.

Dojazd
do 50 km od Bytomia - gratis
Powyżej 50 km dojazd liczony jest od m. Bytom,
a koszt dojazdu to suma kilometrów w obie strony x 1 zł

Kontakt

www.busmietus.pl
Telefon : 601435710

1000 zł

