
The Travelling Photobooth



Ik kom, als freelance fotograaf, vaak photobooths tegen 
tijdens professionele evenementen, huwelijken, recepties en 
merkte meteen dat bezoekers van het evenement het enorm 
leuk vinden om een aandenken van het feest mee naar huis 
te nemen... Ik wilde ook een photobooth aanbieden, maar 
de meeste zijn saai en lelijk. Omdat ik niet vond wat ik 
zocht, besloot ik zelf iets te maken. En zo gebeurde het, 
na wat research, veel zweet & tranen, creëerde ik in 2017  
Bulli - The Travelling Photo Bus. 

Een moderne photobooth in een vintage 1974 Volkswagen 
bus. Hét gespreksonderwerp tijdens jouw feest. Het busje 
rijdt naar elk feest, waar dan ook in België. Hoe leuk is dit?

THE PErfEcT PHOTOBOOTH fOr THE PErfEcT ParTy !

Elke gast neemt een gepersonaliseerde foto mee van jouw 
evenement genomen in de VW photobooth. Ongetwijfeld de 
leukste en hipste photobooth van België. De foto’s worden 
tijdens jouw evenement uitgedeeld en de gasten kunnen de 
foto’s ook delen via sociale media of opvragen per mail. Een 
leuk aandenken aan jouw feest!

Sowieso kom ik een uur op voorhand om alles op te stellen. 
als ik dan wat sneller klaar ben met opstellen, kunnen de 
eersten al meteen van start. Ik ben er de hele tijd bij: 
niet om te regisseren, maar om de mensen te assisteren, dat 
ze een zo leuk mogelijke ervaring beleven. Of voor een leuk 
weetje over de bus of voor een mopje.



STanDaarDPakkET: € 399 excl. btw
•	 Volkswagenbus Bulli + photobooth 
•	 installatie + assistentie + 2 uur ter plaatse
•	 héél véél accessoires & photoprops
•	 leuke botanical achtergrond
•	 foto-template in overleg (op basis van bv uitnodiging)
•	 onbeperkte fotostrips 10*15cm of 5*15cm
•	 animated gifs & foto’s via WeTransfer achteraf
•	 online photo gallery van alle beelden
•	 aankleding & sfeer rond de photobus

Leuke & populaire opties:
•	 gastenboek + pennen, stiften, pritt / aan een hoge tafel 

bij het busje. Ik zorg dat de gasten een fotostrip in 
het boek plakken en er iets leuk bijschrijven: + € 35

•	 gepersonaliseerde bedankingsmail met linkje naar online 
album op de avond zelf: + € 30

•	 Qr code naar online album op de avond zelf: + € 30
•	 extra uren: + € 95	•	verplaatsing:	0,70	€ /km

Enkele referenties
•	Orange	 •	Deloitte
•	ING	 	 •	L’Oréal
•	napoleon Games
•	Balthazar Event agency
•	Mojuice creative
•	rogers Belgium
•	Gosselin Logistics
•	Stad antwerpen
•	Wild Jo’s Market
•	cum Laude Events 

•	flanders collection cars
•	Mensura / certimed
•	Marelec
•	Unizo Melsele
•	Gemeente Lommel
•	Gemeente rumst
•	St. Trudo ziekenhuis
•	connect communicatiebureau
•	To The Point Events
•	EverPresent Events

OnGETWIJfELD DE LEUkSTE En HIPSTE PHOTOBOOTH Van BELGIë 









cOnTacT & MEEr InfO:
Gianni camilleri
0472 96 75 15

www.bulli.be	•	fotos@bulli.be
  photobusbulli 

Proud Bulli Owner


