
O nome da empresa representa a transcrição fonética livre da palavra “lykkelig” que em dinamarquês significa FELIZ.

Muito prazer

Nós somos
Uma empresa que alia os valores da experiência adquirida com a vontade de satisfazer a necessidade dos

clientes que esperam ter em seus eventos novidades e produtos de qualidade que surpreendam e
marquem positivamente momentos especiais e únicos.

Buscamos promover diversão e entretenimento diferenciados, sem deixar de lado os bons costumes, a
saúde, o bem-estar e o convívio social de qualidade. Proporcionamos sociabilidade e descontração na dose

certa para que o seu evento seja inesquecível.



Clientes e parceiros



L O O K L E E C A B I N E

R$ 1.400,00
R$ 1.550,00
R$ 1.650,00
R$ 1.800,00

Tempo de locação: 03 Horas    
Tempo de locação: 04 Horas

 05 HorasTempo de locação:
 06 HorasTempo de locação:

LOOKLEE TOTEM INTERATIVO

R$ 1.350,00
R$ 1.450,00
R$ 1.600,00
R$ 1.700,00

Tempo de locação: 03 Horas    
Tempo de locação: 04 Horas

 05 HorasTempo de locação:
  06 HorasTempo de locação:

Produtos e Valores

Monitor 20'' • Touch Screen • DSLR Camera



R$ 1.450,00
R$ 1.600,00
R$ 1.700,00
R$ 1.800,00

Tempo de locação: 03 Horas    
Tempo de locação: 04 Horas

 05 HorasTempo de locação:
  06 HorasTempo de locação:

 ESPELHO FOTOGRÁFICO LOOKLEE

L O O K L E E G R A M

R$ 1.750,00
R$ 1.850,00
R$ 1.950,00
R$ 2.200,00

Tempo de locação: 03 Horas    
Tempo de locação: 04 Horas

 05 HorasTempo de locação:
 06 HorasTempo de locação:

Produtos e Valores

Captura e revelação das fotos publicadas por seus convidados com a #Hashtag do 
evento no Instagram ou Twitter. Todas as fotos são impressas com bordas 

personalizadas e podem ser divulgadas em telões ou monitores.



R$ 2.150,00
R$ 2.300,00
R$ 2.450,00
R$ 2.600,00

Tempo de locação: 03 Horas    
Tempo de locação: 04 Horas

 05 HorasTempo de locação:
  06 HorasTempo de locação:

 KOMBI PHOTOBOOTH

Produtos e Valores

Solicite também orçamento para os nossos serviços de locação da
Kombi para transporte de noivas, ensaio fotográfico e muito mais.

Os seus convidados entram na Kombi e saem com a as fotos instantâneas impressas 
e personalizadas com um layout exclusivo para o seu evento.

 Uma belíssima Kombi clássica cheia de charme e estilo 
que levará alegria e beleza para o seu evento. 



Personalização TOTAL da cabine  (A parte externa cabine pode ser personalizada para o evento. ) R$700,00 

 Personalização PARCIAL da cabine  (Uma das partes da frente da cabine pode ser personalizada para o evento. ) R$ 150,00

Personalização total do Totem  (O totem é totalmente plotado para expor a sua marca ou identidade visual do evento.)  R$400,00

R$140,0010 Plaquinhas personalizadas  (Placas com frases e textos escolhidos pelo cliente. )  

Álbum de assinaturas  (Uma cópia extra de cada foto será impressa e o convidado poderá colar 

no guestbook que será entregue ao cliente ao final do evento. ) R$350,00

Dinheiro, cartão, boleto ou cheque. Você escolhe e dividimos sem juros.*
* O parcelamento será feito com a primeira prestação vencendo até 30 dias após a assinatura do contrato e a última 

com vencimento até 05 dias antes do evento.

Formas de pagamento

Itens opcionais

Serviços inclusos 
Transporte         Instalação e desmontagem do equipamento         Personalização da moldura das fotos

Pendrive com todas as fotos realizadas no evento         Monitoria exclusiva para seus convidados

10 Acessórios divertidos: variadas de perucas, chapéus, óculos, plumas  e outros acessórios divertidos que serão 

utilizados no interior da Looklee Cabine       Fotos feitas com câmera profissional, não usamos Webcam

Publicação das fotos na fanpage do Facebook da Looklee após o evento.

Valores válidos até 31.12.2018.



Informações e contatos

looklee.com.br

SMAS Trecho 3 Ed. The Union 
Bloco “A” Sala 312 Brasília,DF 

@lookleegram

Looklee Cabine de Fotos

contato@looklee.com.br

61 3702.7441

61 99643.2903


