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SAMENVATTING

Geïnspireerd op de film is er een Instax Mini(on) 8 camera speciaal uitgerust met de grappige

verwijderbare Blauwe broek als stand en cover; en een lensdop die enorm lijkt op het oog van de

Minion. Ook is de camera grappig bedrukt met allerlei leuke printws op de voor- en achterzijde De

camera wordt verder vergezeld van een tweetal speciale films die ook rondom het witte frame

voorzien zijn van minion uitingen. Een met de bekende verschijningen van de Minions en een

tweede film die specifiek voor Despicable Me 3 is gemaakt. Deze camera is nu te bestellen via de

Fujifilm webshop en heeft een consumenten adviesprijs van € 109,-- Voor de beide films adviseren

we een consumenten prijs van € 11,99

De film is twee weken in premiere; en nu is er ook een speciaal voor de Verschrikkelijke Ikke 3 in
het leven geroepen Instax producten lijn die Fujifilm introduceert.

Geïnspireerd op de film is er een Instax Mini(on) 8 camera speciaal uitgerust met de grappige
verwijderbare Blauwe broek als stand en cover; en een lensdop die enorm lijkt op het oog van de
Minion. Ook is de camera grappig bedrukt met allerlei leuke printws op de voor- en achterzijde

De camera wordt verder vergezeld van een tweetal speciale films die ook rondom het witte frame
voorzien zijn van minion uitingen. Een met de bekende verschijningen van de Minions en een tweede
film die specifiek voor Despicable Me 3 is gemaakt.

Deze camera is nu te bestellen via de Fujifilm webshop en heeft een consumenten adviesprijs van €
109,-- Voor de beide films adviseren we een consumenten prijs van € 11,99
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