Star Wars
Nieuw in Nederland: Het Star Wars Event
De Star Wars films staan in de top-10 van meest succesvolste films aller tijden en dat heeft een
reden. Want Star Wars is een spannend en herkenbaar avontuur in de ruimte.
Iedereen herkent wel iets van zichzelf in de avonturen van Luke Skywalker. De jongen, die eigenlijk
niet weet dat hij bijzonder is en opgroeit tot de redder van het universum.
En dat universum is een bijzondere wereld vol met fantasie figuren in een strijd tussen het goed en
het kwaad. En u krijgt nu de mogelijkheid om heel even in deze fantasiewereld te stappen! Laat je
fantasie de vrije loop en creëer je eigen ruimteschip op de tafels boordevol met Star Wars LEGO®. Of
speel de Star Wars games op onze futuristische game-units.

En als je durft, kun je op de foto met een echte Stormtrooper
of Prinses Leia. De echte liefhebbers kunnen een battle
aangaan op een racetrack met Darth Vader's TIE FIGHTER™
tegen Luke Skywalker's X-WING FIGHTER™

In samenwerking met LEGO® Nederland, Activision en
Scalextric bieden wij u nu de mogelijkheid om een prachtig
event
aan
te
bieden
dat
geschikt
is
voor
publieksevenementen en uw promotionele activiteiten. Star
Wars raakt mensen!
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Basis setting
- 6 LEGO® Star Wars bouwtafels
- 4 game units met Star Wars games
- Fotoshoot met een Stormtrooper of
Prinses Leia
- 10 meter breed decor
incl. verlichting voor fotoshoot
- Lego Star Wars showmodellen
- Props & Rekwisieten
- Geluidsysteem en begeleiding
3 uur

€ 1.150,Extra uur
€ 325,Extra karakter € 350,- (prinses Leia)
*) Prijs op basis van 1 Stormtrooper. Meerdere
karakters op aanvraag.
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Time for a Star Wars Selfie!
Nog niet eerder op evenementen in Nederland vertoond !

‘Time for a Star Wars Selfie’…

Inmiddels een populair onderdeel in de
‘Grote Improvisatie show’.
Op uw evenement of in uw winkelcentrum
wordt een constructie geplaatst waar uw
gasten op een podium onder kunnen gaan
liggen. Ludieke taferelen ontstaan en rare
kunstzinnige Selfies worden gemaakt
welke later op Facebook en/of website van
het event kunnen worden bekeken of
worden gedownload.
De mogelijkheid bestaat dat we op de foto
een watermerk plaatsen met uw logo of uw
thema, dit tegen een kleine meerprijs.
Hilariteit verzekerd !
Setting
- Grondpodium van 3 x 4 meter
- Ondergrond picture voor maximaal 2-3 personen.
- Opvallende constructie met camera
- Mobile device’s voor het uploaden van foto’s
- Geluidsinstallatie
- Begeleiding
- Aanlevering foto’s digitaal na afloop van het evenement
- Direct plaatsen van foto’s op uw eigen Facebookpagina, 3-5 minuten na het nemen van de foto
tijdens het evenement.
- 3 uur

€

1.425,-

*) Dit evenement kan enkel worden uitgevoerd op overdekte locaties.
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Optioneel
 Plaatsen van watermerk op de foto (€ 115,-)
Rider aspects
 Lege vloeroppervlakte van minimaal 8 meter breed en 6 meter diep. De vloer dient 2 uren
voorafgaand aan het evenement leeg opgeleverd te worden.
 Clearance (ruimte tussen de vloer en plafond) minimaal 3 meter.
 1 x 220V/16A vrije groep! maximaal 10 meter vanaf de locatie waar het event plaats vindt.
 Indien er niet wordt gewerkt op de begane grond, dient er een lift aanwezig te zijn met een
minimale vloermaat van 220 x 80 cm.

Overkapping
Voor niet overdekte locaties hebben we een opvallende
futuristische tent . Incl. transport op & afbouw.
Doorsnede 11 mtr.
Meerprijs
€
750,-

Bijzonderheden

Genoemde prijzen zijn inclusief sociale lasten, maar exclusief BTW.
Optie
Wanneer de datum bekend is, wordt hun beschikbaarheid gecheckt.
U kunt dan een vrijblijvende optie plaatsen, welke 2 weken blijft staan. Bij last minute of drukte wordt dit korter.

Voorwaarden
Bij het definitief maken van een vrijblijvende optie ontvangt u digitaal een contract. Een getekend exemplaar
zien wij graag per omgaande retour. Daarna volgt een door ons getekend exemplaar.
Tevens ontvangt u de factuur, welke uiterlijk 14 dagen voor evenementendatum betaald dient te zijn.
Onze Algemene Voorwaarden vindt u op www.funenpartymatch.nl

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Fun & Party Match
Hét Evenementenbureau
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