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I år ska det vara Warhol-inspirerade studentskyltar 
 
Sveriges största leverantör av studentskyltar har utökat sitt sortiment och erbjuder nu 
studentskyltar på temat popkonst. Popkonst fick sitt stora genomslag i USA i början av 
1960 – talet. En av de mest kända konstnärerna inom popkonst är Andy Warhol. 

- Det har blivit allt mer populärt de senaste åren att beställa en färdig studentskylt.  Som 
Sveriges största leverantör av studentskyltar är vår ambition att varje år presentera nya 
och inspirerande idéer som rör bilder och skyltar. Nytt för i år är en studentskylt med 
Warhol-inspirerad design, säger Diana Johansson, marknadschef på Önskefoto. 

Genom att skicka en bild på den blivande studenten till Önskefoto får man på ett snabbt och 
enkelt sätt en kraftig och behändig studentskylt som tål regn och rusk. Utöver popkonst 
varianten kan man även beställa Klassisk, Stilren, samt studentskylt med temat ”Löpsedel” 
eller ”Most wanted”. Önskefoto har producerat tusentals studentskyltar genom åren, vilket 
gjort dem till experter på området.

Produktfakta:
Studentskylten är 50x60 centimeter, plastlaminerad och försedd med behändig pinne med 
handtag. Priset för en Klassisk eller Stilren studentskylt är 199 kronor, för Löpsedel och Most 
Wanted 249 kronor och för Popkonst 299 kronor. Snygg textning av namn och klass kostar 49 
kronor. 

För produkt –och pressbilder besök: http://www.onskefoto.se/member/?url=/ir/bilder.htm

För mer information: 
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 2006 
omsatte Önskefoto 48,4 MSEK med ett rörelseresultat på 5,1 MSEK. Önskefoto är beläget i 
Sölvesborg och har ca 26 årsanställda. Önskefotos aktie handlas på First North under 
tickerkoden OFAB. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
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