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2000-talets tomteverkstad ligger i Sölvesborg 
- Personliga fotoprodukter årets vanligaste julklapp!  
 
 
Sveriges största producent av personifierade fotoprodukter producerar on-demand 
dygnet runt under november och december för att kunna leverera i tid. Önskefotos 
hemsida är en av de mest välbesökta sajterna i Sverige vad gäller beställning av 
julklappar.  
 
Många beställer personliga julklappar som ges bort till mor- och farföräldrar, partners, syskon, 
släktingar och vänner. Många teman kan skönjas. Framförallt är det far- och morföräldrarnas 
små idoler som förevigas. Särskilt populära produkter i juletider är fotokalendrar, canvastavlor 
med fotomotiv, Sagoboken, och Önskefotoboken samt att skapa sina egna personliga julkort. 
Önskefoto beräknar att sälja hundratusentals fotokalendrar och personliga julkort.  
   

- Personalen i produktionen arbetar i stort sett dygnet runt i olika skift så här månaden 
före jul och man skulle bokstavligen kunna kalla det för en riktig tomteverkstad med 
tanke på att vi producerar hundratusentals julklappar här. Det säger Marcus Lavergren, 
marknadskoordinator Önskefoto. 

 
Oftast består de olika fotoprodukterna på familjens små barn vilket uppskattas av släkt och 
vänner. Men det går såklart även att beställa fotokalendrar, canvastavlor och Önskefotoboken 
med andra teman, till exempel foton från semestern, på husdjur eller dekorativa naturmotiv.  
 
 
Exempel på teman: 
 
Barn, djur, platser, kompisgänget, jubileum, bröllop, resor, året som gick, fritidssysselsättning, 
säsongen med idrottslaget och konstföremål.  
 
 
För mer information eller produkt- och pressbilder kontakta:  
 
Marcus Lavergren, marknadskoordinator 0456-421 36, alt. marcusl@onskefoto.se 
 
 
Om Önskefoto 

 
Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom 
marknadsföring, försäljning och produktion av personifierade bildprodukter såsom kalendrar, 
fotoböcker och studentskyltar. Mer än hälften av försäljningen kommer via Internet. Önskefoto har nått 
sin nuvarande position genom att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren där 
konsumenterna går från analog fotografering till digital. År 2007 omsatte Önskefoto 46,1 MSEK med 
ett rörelseresultat på 6,2 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg och har ca 30 årsanställda. 
Önskefotos aktie handlas på First North under tickerkoden OFAB Certified Adviser är Thenberg & 
Kinde Fondkommission AB. 
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