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Önskefoto utökar sitt sortiment av individualiserade fotoprodukter 

Önskefoto lanserar ett nytt och personligt kalaspaket som riktar sig till föräldrar som ska arrangera 
födelsedagskalas. Föräldrarna går in på Önskefotos hemsida, skickar ett foto på barnet och väljer ett 
tema eller en känd sagofigur. Därefter skickar Önskefoto ett komplett kalaspaket. 

Kalaspaketet kompletterar på ett bra sätt vårt sortiment av individualiserade produkter som sedan 
tidigare bland annat innehåller fotobok, fototapet och fotokalender. Konsumenter vill ha 
individualiserade produkter, till exempel föräldrar som vill framhålla sina barn. Önskefotos produkter 
vänder sig till denna typ av konsumenter, vilket varit ett framgångsrikt koncept, säger Diana 
Johansson marknadschef Önskefoto 

Att Önskefotos produktportfölj hela tiden växer och utvecklas är en förutsättning för bolagets fortsatta 
lönsamma tillväxt. Målsättningen är att även ligga i framkant när det gäller lansering av nya 
spännande produkter i segmentet individualiserade fotoprodukter som tillhör kärnverksamheten för 
Önskefoto.

Kalaspaketet innehåller duk och inbjudningskort med barnets fotografi. Vidare innehåller paketet 
tallrikar, muggar, servetter, ballonger, godispåsar, skedar, tårtljus och sugrör med det tema eller den 
sagofigur som valts. Till exempel kan man välja Pippi Långstrump, Lilla Spöket Laban, Nalle Puh, 
Batman eller Bamse. Allt i trevliga, färgsprakande motiv som födelsedagsbarnet och gästerna 
garanterat kommer uppskatta. 

För mer information kontakta: 

Diana Johansson, marknadschef Önskefoto, 0456-421 22, alt. diana.johansson@onskefoto.se, 

Produkt- och pressbilder: http://www.onskefoto.se/member/?url=/ir/ir.htm,   www.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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