
OFERTA EVENTOWA
Photo Bus Miętus



CZYM JEST PHOTO BUS?

Miętus jest mobilną fotobudką w stylowym busie.

Pomysł na stworzenie Naszych 4 k�łek powstał z potrzeby serca. 
Jako, że posiadamy stacjonarną fotobudkę chcieli�my połączy� 
przyjemne z pożytecznym.

Nasz weteran szos to Volkswagen Transporter T3. Kupili�my 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 trwa� 
będą. Fan motoryzacji ma zawsze co� do zrobienia przy aucie. 

Busik dostał od na nowy look, baner, tapicerkę i wnętrze. Opr�cz 
lakierowania i banera wszystkie prace wykonywali�my HAND 
MADE rzemie�lniczo 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 żar�wkami LED oraz greenscreen 
służący do aranżowania tła.

Cały design Miętka, kt�ry mogli�my sobie stworzy� od podstaw 
dostosowywali�my do obecnie panujących trend�w. Jego prostota 
i naturalno�� idzie w parze z dużym poczuciem estetyki i stylu. Jak 
powszechnie wiadomo mamy na �wiecie 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:)

Kilka sł�w o Miętku



CO OFERUJEMY?

Doskonały element każdego eventu.

Wynajmij naszego Miętusa na Twoją imprezę okoliczno�ciową. 
Nasz Miętus tworzy niezwykły wyluzowany klimat i sam w sobie 
jest czę�cią dekoracji imprezy. Miętowa ziele� i białe dodatki 
zostały wybrane z my�lą o weselach.

Urozmaicisz między innymi:

Wybrane opinie Klient�w:

Dla kogo?



OFERTA
Co otrzymasz?

3 godziny
1200 zł netto

4 godziny
1500 zł netto

Usługi Classic
ź Nielimitowana ilo�� zdję� - 

zdjęcia w formacie 5x15 - 2 paski z 
4 ujęciami

ź Duplikaty na miejscu
ź Greenscreen - możliwo�� użycia 

dowolnego tła
ź Personalizowana Księga Go�ci
ź Szeroka gama gadżet�w
ź Pendrive
ź Obsługa

Usługi High Top
ź Nielimitowana ilo�� zdję� - 

zdjęcia w formacie 5x15 - 2 paski z 
4 ujęciami

ź Duplikaty na miejscu
ź Greenscreen - możliwo�� użycia 

dowolnego tła
ź Personalizowana Księga Go�ci
ź Szeroka gama gadżet�w
ź Pendrive
ź Obsługa
ź Dodatkowe dekoracje (znak „the 

photo bus”, balony, drabina, 
o�wietlenie, skrzynki),

3 godziny
1500 zł netto

4 godziny
1800 zł netto

Cennik Classic Cennik High Top

Dojazd
Oferujemy Pa�stwu dojazd do 50 kilometr�w od Bytomia w cenie usługi. 
Dodatkowy dystans pokonujemy z dopłatą 1,5 zł za kilometr

Dodatkowe dekoracje
Istnieje możliwo�� przystrojenia busa według własnej koncepcji i stylu. 
Dodatkowe dekoracje organizujemy według wyceny indywidualnej.

Niestandardowy czas wynajmu
Istnieje możliwo�� wynajmu Miętka na cały czas trwania Pa�stwa wydarzenia. 
Usługa jest wyceniana indywidualnie.

Sesje plenerowe
Wynajmujemy Miętka do sesji plenerowych. Cena za tę usługę ustalana jest 
indywidualnie



Zapraszamy do wsp�łpracy

Kontakt telefoniczny: +48 601 435 710
Kontakt e-mail: kontakt@busmietus.pl

www.busmietus.pl
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