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Tapetsera med dina egna bilder
Nu kan alla tapetsera väggarna hemma med sina egna bilder. Att beställa fototapeten är
enkelt. Det enda man behöver göra är att skicka sin bild till Önskefoto och ange bredd och
höjd på väggen som skall tapetseras. Tjänsten kan beställas via e-post, per telefon eller så kan
man posta CD, minneskort alternativt pappersbilder (innebär att Önskefoto även kan göra
fototapeter av såväl gamla som nya pappersoriginal). 

– Många människor vill sätta sin egen prägel på hemmet. Med fototapeten kan vi
erbjuda våra kunder att tapetsera rummen där hemma med egna motiv och efter egen
smak. Vissa låter sig inspireras av 70-talets bokskogstapeter, medan andra vill
tapetsera med semesterbilder som föreställer allt från stadsmiljöer till naturbilder. Far-
och morföräldrar kan tapetsera en vägg med en bild på barnbarnen och tonåringen kan
tapetsera en vägg med en bild som speglar de egna värderingarna. 

Fototapeten kompletterar Önskefotos befintliga produktportfölj som består av ytterligare
individualiserade produkter i form av fotokalendrar, fotoböcker och studentskyltar.
Fototapeten kostar 490 kronor per kvadratmeter exklusive frakt och beräknad leveranstid är
två veckor. Mer information på www.onskefoto.se

För mer information kontakta: 
Peter Norrhede, VD Önskefoto, tel: 0456-42110 alt. peter.norrhede@onskefoto.se
 
För produkt- och pressbilder besök: http://www.onskefoto.se/member/?url=/ir/bilder.htm     

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.


