
Pixum – Produkter & service 



DET ER PIXUM 

 En af pionererne på markedet for online fotoservice 

- stiftet i år 2000 

 Mere end 100 medarbejdere i hovedsædet i Køln, Tyskland 

 Flere hundrede forskellige fotoprodukter til enhver smag og til enhver 

anledning 

 Ofte præmieret testvinderprodukt Pixum fotobog med stort udbud af 

formater, indbindinger og papirvarianter, god trykkvalitet og 

professionel indbinding 

 Tryk og fremkaldelse udelukkende på materialer af allerbedste kvalitet 

Basisinformation 
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DET ER PIXUM 

 Bredt produktsortiment til enhver og enhver 

anledning                                  

 De bedste papirer i premiumkvalitet 

 Automatisk billedoptimiring 

 Fotobøger i testvinderkvalitet med brugervenlig                            Fr 

fotobogssoftware, fotobogsapp og online-editor 

 Nyeste og miljøvenlige trykteknologier 

Service og kvalitet 
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DET ER PIXUM 

 Kompetent, mersprogig kundenservice 

 Omfattende onlinehjælp 

 Videstgåend kulant optræden 

 Permanente kvalitetskontrol ved alle bestillinger 

 Afsendelse allerede inden for 24 timer 

Kundentilfredshed er det allervigtigste 
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DET ER PIXUM 

 Certificeret online shop ved e-mærket 

 Gode kundeanmeldelser ved Trustpilot 

 Krypteret overførsel af alle ordresdate 

 Kundendata behandles fortroligt og sikkert 

 Regelmæssige sikkerhedskontroller gennem et 

eksternt og neutralt specialiseret datasikkerheds- 

virksomhed 

Sikker handel hos Pixum 

(c) by Pixum 2014 5 

https://sealinfo.thawte.com/thawtesplash?form_file=fdf/thawtesplash.fdf&dn=www.pixum.dk&lang=da
https://certifikat.emaerket.dk/eshop/pixum.dk
https://www.trustpilot.dk/review/www.pixum.dk?utm_source=www.pixum.dk&utm_medium=category&utm_campaign=plugins


DET ER PIXUM 

 Online-fotoalbum med ubegrænset plads gratis 

 Del dine billeder via community-funktionerne 

med dine venner  

 Lav diashow med dine egne billeder 

 Pixum blog med tips, aktioner og konkurrencer 

med forskellige temaer 

 Facebook fanside med over 4.000 fans 

 Regelmæssige nyhedsbreve med attraktive 

tilbud og produktinformationer, såvel et særligt 

Pixum magasin 4 gange årligt. 
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Pixum – mere end bare online-fotoservice 

http://blog.pixum.dk/
http://blog.pixum.dk/
https://www.facebook.com/pixumdanmark
https://www.facebook.com/pixumdanmark
http://www.pixum.dk/newsletter/
http://www.pixum.dk/newsletter/
http://www.pixum.dk/newsletter/
http://blog.pixum.dk/
https://www.facebook.com/pixumdanmark


DET ER PIXUM 

 Lav dine helt personlige fotoprodukter med 

Pixum fotobogsapp‘en fra din iPhone, iPad eller 

Android-smartphone eller -tablet mobilenhed 

 Ud over fotobøger kann brugeren også designe og 

bestille fotokalendere, postkort og fremkalde 

billeder 

 Fotobogsapp‘en er på dansk og yderst bruger-

venlig og er med de mange designmuligheder 

særlig komfortabel. 

 Pixum Instacard App til iOS og Android til design 

og forsendelse af ægte postkort med dine egne 

feriebilleder direkte fra din smartphone eller 

tablet - Pixum Instacard app‘en er henholdsvis 

på engelsk eller tysk. 
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Pixum – mobile tilbud 

http://www.pixum.dk/fotobog-app
http://www.pixum.dk/fotobog-app
http://www.pixum.dk/instacard-app
http://www.pixum.dk/instacard-app
http://www.pixum.dk/instacard-app
http://www.pixum.dk/instacard-app
http://www.pixum.dk/fotobog-app
http://www.pixum.dk/instacard-app


PRODUKTER 

 Brugervenlig software, app eller onlinedesigner 

 Stort udvalg af formater, farver, indbindinger og  

papirvarianter 

 Utallige designmuligheder 

 Førsteklasses trykkvalitet 

 Brillante farver 

 Professionel indbinding 

 Bedst i flere europæiske tests 
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Pixum fotobog – Europas favorit 

http://www.pixum.dk/fotobog
http://www.pixum.dk/fotobog
http://www.pixum.dk/fotobog


PRODUKTER 

 Plakater og collager 

 Fotolærreder 

 Foto på hårde forex-skumplader 

 Foto bag akrylglas eller på aludibond 

 som direkttryk eller  

 monteret plakat af premium fotopapir 

 Galleritryk 

 4mm akrylglasplade, monteret på 3mm aludibond 

 

 

Vægbilleder – Kunstværker til dit hjem 
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http://www.pixum.dk/plakat-laerred


PRODUKTER 

Vægbilleder - Rumsimulator 
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 Innovativt tool til at vise hvordan dit vægbillede vil virke i dit rum 

 Beregning sker live – glidende zoom - gulv-/vægfarve kan ændres til at 

passe til dine omgivelser 



PRODUKTER 

Vægbilleder - Pixum Galleriet 

(c) by Pixum 2014 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det er ikke altid at dine egne billeder egner sig til at blive 

forstørret op som et stort vægbillede 

 Pixum Galleriet giver dig et udvalg med mere end 14 mio 

motiver til dit helt eget vægbillede 

 Billeder taget af professionelle fotografer med mange temaer 

http://www.pixum.dk/galleri
http://www.pixum.dk/galleri


PRODUKTER 

 Krus / drikkeflasker 

 Mobilcovers 

 Stofdyr 

 Textil 

 Spil og leg 

 Deko-artikler 
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Fotogaver 

http://www.pixum.dk/fotogaver


PRODUKTER 
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 Mange forskellige formater 

 Ved kalenderne bestemmer du selv  

startmåneden 

 Komfortabel designeditor 

 Talrige design-skabeloner 

 Særlige sæsonprodukter  

som f.eks. julekalendere 

Kortprodukter og fotokalendere  

http://www.pixum.dk/fotokalender
http://www.pixum.dk/kort.html
http://www.pixum.dk/kort.html
http://www.pixum.dk/fotokalender


PRODUKTER 

 Alle „klassiske“ formater 

 Flexible størrelser baseret udfra 

sideforholdet i den originale billedfil 

 Automatisk billed-optimering (DPO) til 

de bedste resultater  

 Fremkaldelse udelukkende på  

premium fotopapirer (270 g/m² 

med 100 års farvegaranti (farveægte, 

UV-resistent) 
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…og billeder! 

http://www.pixum.dk/fotofremkaldelse
http://www.pixum.dk/fotofremkaldelse
http://www.pixum.dk/fotofremkaldelse
http://www.pixum.dk/fotofremkaldelse
http://www.pixum.dk/fotofremkaldelse
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