
Pressmeddelande för fri publicering

Skapa din egen coffee-table book!

Önskefoto erbjuder möjligheten till att mycket enkelt samla sommarens bästa 
händelser i form av fotografier i en egenproducerad fotobok – Önskefotoboken. 

Fotoboken som produkt skapar snygg ordning och ger en bra överblick över ens bästa bildmaterial till 
skillnad från när de ligger i en mapp på hårddisken eller samlar damm i någon byrålåda. 
Önskefotoboken gör det lättare att ha glädje av bilderna i vardagen, dessutom är det en lämplig 
present då det blir en mycket personlig gåva. Till exempel i samband med födelsedagar, barnkalas, 
jubileum, bröllop och bröllopsdagar eller bara för att på ett fint och smidigt sätt rama in semesterresan. 

Hur gör man en fotobok?

Med hjälp av en programvara (som laddas ner från Önskefotos hemsida) så kommer man snabbt och 
enkelt igång. Att sätta ihop boken går fort då texter inte behöver skrivas, Önskefotoboken består 
endast utav bilder. Det går även bra att göra fotobok av pappersbilder eller från CD/minneskort. Fyll i 
dina uppgifter på ett vanligt papper och skicka in beställningen med posten till Önskefoto, eller besök 
www.onskefoto.se för att fylla i en digital beställningskupong.

Antal sidor/bilder att välja på Pris/st

51 299:-
101 349:-
151 429:-

Format och storlek

Liggande A4 format.
Frakt från 69:- tillkommer beroende på vikt. Leveranstid: ca 10 arbetsdagar

För mer information eller produkt- och pressbilder kontakta:

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