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Fotokalendern redan en etablerad julklappsklassiker ti ll nära  
och kära 
 
 
Sveriges största producent av personifierade fotokalendrar, Önskefoto i Sölvesborg, går på 
högvarv. Många beställer personliga kalendrar som ges bort i julklapp till mor- och farföräldrar, 
syskon, släktingar och vänner. Många teman kan skönjas. Framför allt är det far- och 
morföräldrarnas små idoler som förevigas.  
 

- Fram till två veckor före jul kommer vi att producera hundratusentals fotokalendrar som 
ska ges bort i julklapp till släktingar och vänner. Framför allt är det mor- och farföräldrar 
som får en fotokalender i julklapp, säger Diana Johansson, marknadschef på 
Önskefoto.  

  
Oftast består kalendern av foton på familjens barn vilket uppskattas av släkt och vänner. Men 
det går såklart även att beställa fotokalendrar med annorlunda motiv, till exempel foton från 
semestern, husdjur och platser.  
 
 
Exempel på teman: 
 
Barn, djur, platser, kompisgänget, jubileum, bröllop, resor, året som gick, fritidssysselsättning, 
säsongen med idrottslaget och fysiska föremål.  
 
 
Hur gör man en fotokalender? 
 
På Önskefotos hemsida www.onskefoto.se tillverkar man själv sin väggkalender med hjälp av bilderna 
på hårddisken. Först väljs omslag, därefter väljer man på ett enkelt sätt de bilder man vill pryda 
kalendern med. När man valt bilder kan dessa laddas upp från hårddisken och sedan placeras 
bilderna på de olika månaderna. Sedan är det bara att förhandsgranska och ange namn och 
adressuppgifter. Kalendern levereras inom 10 arbetsdagar.  
 
 
Innehåll och mått 
 
Kalenderns mått är 30x42 cm (A3). Kalendern är i A3-format (30 x 42 cm) och varje månads fotografi 

får måtten 18  24 cm. Kalender har veckomarkeringar, rödmarkerade helgdagar/söndagar, 
namnsdagar samt gott om plats för egna noteringar. 
 
 
För mer information eller produkt- och pressbilder kontakta:  
Diana Johansson, marknadschef Önskefoto, 0456-421 22, alt. diana.johansson@onskefoto.se,  
 
Produkt- och pressbilder: 
http://www.onskefoto.se/ir/pressrum.jsp;jsessionid=B0AC8035D90D5C95CED499F6111B9E7F 
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Pris 
 
Antal kalendrar  Pris/st 
1-2 198:- 
3-4   169:- 
5-6   149:- 
7-8   129:- 
9 eller fler   119:- 
Exklusivt omslag  39:- kalender 
 
(Priset gäller om likadana kalendrar beställs) 
 
 
 
 
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. 


