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Pixum facts 
  

  

Firmanavn:   Diginet GmbH & Co. KG 

  

Hjemmeside:  www.pixum.dk / www.pixum.com 

  

Historie:              

2000:  Stiftelse af aktieselskabet Pixum AG i Lohmar ved Køln 

som Tysklands første online-fototjeneste, med 3 medarbejdere 

Flytning til adressen Gottesweg 64 i Køln’s bydel Zollstock,  

2001: Trådt ind på markedet i Østrig, Schweiz Holland og Storbritannien 

Overtagelse af den hollandske online-fototjeneste: Colorwonder 

2005:  Start med egne domæner i Frankrig og Italien 

2006:  Introduktion af den første fotobog Pixum EasyBook 

2007: Flytning til adressen Vorgebirgsstraße 338 i Køln-Zollstock med 28 

medarbejdere 

Pixum starter på dansk 

2008: Omstrukturering af selskabsformen til et GmbH (anpartsselskab) 

2009:  Pixum går ind i Spanien 

2010:  Overtagelse af den franske online-fototjeneste PhotoReflex 

2011: Flytning til nye kontorer på adressen Industriestraße 161, i Køln-

Rodenkirchen, med 100 medarbejdere 

Overtagelse af online-fototjenesterne ColorMailer, FastLab og 

NetFoto fra det  schweizeriske firma FotoDesk Group AG 

 

Adm. direktør:   Daniel Attallah 

 

Direktion:  Marc Rendel, Thomas Alscheid & Holger Plorin 

  

Medarbejdere: Mere end 100 medarbejdere i Köln-Rodenkirchen 

  

Hvad tilbyder vi: 

● Hundredevis af forskellige fotoprodukter til enhver og alle 

anledninger fra Pixum fotobøgerne over individuelle korthilsener og 

storformater i adskilige formater og materialer til personliggjorte 

fotogaver og fotofremkaldelser. 

● Bedst i adskillige test er Pixum fotobøgerne med det store udvalg af 

formater, farver og papirvarianter, ædel trykkvalitet og 

professionel indbinding. 

● Tryk og belysning sker udelukkende på premium materialer og med 

anvendelse af de nyeste og miljøvenlige trykteknologier. 

http://www.pixum.dk/
http://www.pixum.com/
http://www.pixum.com/
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● Gratis Pixum fotobogssoftware til at lave individuelle Pixum 

fotobøger, kalendere og fotokort; Pixum fotobogssoftware med 

fotobogsassistent, stort udvalg af designskabeloner, automatisk 

billedoptimering og talrige designmuligheder. 

● Pixum Rumsimulator til at tjekke hvordan et storformatsprodukt vil 

virke i stuen inden bestilling. 

● Mere end 14mio professionelle fotomotiver til storformatsprodukter 

i Pixum Galleriet. 

● Mulighed for at gemme billedfiler i online album på hjemmesiden, 

og at dele disse med andre brugere med communityfunktionerne. 

● Mulighed for mobilt at designe og bestille fotobøger, postkort og 

fremkalde billeder med den gratis Pixum fotobogs-app til iPhone, 

iPad, Android-Smartphone og -tablet. 

● Pixum Instacard app til at lave og sende individuelle ægte postkort 

direkte fra smartphone eller tablet. 

Service:         

● Venlig og kompetent kundeservice ma.-fr. kl. 8:30-18:00 på  

tlf: 44 22 00 44 

● Omfangrig onlinehjælp. 

● Tilfredshedsgaranti. 

● Transparente slutpriser, ingen skjulte gebyrer. 

● Betaling med kreditkort og dankort. 

● Sikker betaling med SSL krypteret betalingsdataoverførsel. 

● Hurtig levering med vores logistikpartner Postdanmark. 

● e-mærket certificeret - et sikkert sted at handle! 

● Personligt kundeområde „Mit Pixum“ til let administration af 

kundedata, onlinealbum, gemte produktdesign og onlinealbum. 

● Vedvarende kvalitetskontrol af alle bestillinger til sikring af Pixums 

høje kvalitetsstandarder. 

● Hjemmeside på syv sprog. 

● Individuelle løsninger til stor- og firmakunder. 

● Attraktive tilbud og rabatter til nyhedsbrevsabonnenter 

● Pixum blog med tips, aktioner og konkurrencer med og om digitale 

billeder: http://blog.pixum.dk/ 

● Pixum Community på facebook med ca. 4.000 fans: 

www.facebook.com/pixumdanmark 

Aktuelle 

testresultater: 

● Januar 2014: Pixum’s vægkalender classic A3 på premiumpapir 

testes af CHIP FOTO-VIDEO og opnår resultatet “MEGET GOD”. 

● December 2013: fotoMAGAZIN tester en Pixum fotobog stor 

(tværformat) på ægte fotopapir mat. Redaktionen roser udover 

produktkvaliteten også Pixum fotobogssoftwaren „der ikke lader 

noget tilbage at ønske.“ Testresultatet lød „MEGET GOD“. 

● December 2013: DigitalPHOTO testede en Pixum fotobog stor. 

http://blog.pixum.dk/
http://blog.pixum.dk/
http://www.facebook.com/pixumdanmark
http://www.facebook.com/pixumdanmark
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Testholdet roser for et “alt i alt godt resultat” og skriver videre: 

„Fotobogen fra Pixum overbeviser med sin upåklagelige 

forarbejdning.“ Testresultat: „MEGET GOD“ 

● Oktober 2013: Pixum’s vægkalender på højglansforædlet 

premiumpapir bedømmes i magasinet “camera”’s store fotokalen- 

dertest som TESTSVINDER. 

● August 2013: Tidsskriftet DigitalPHOTO testede tryk på hårde forex-

skumplader ved forskellige online fototjenester og kårede „Pixum 

foto på hård skumplade“ som  BEDSTE VALG. 

● August 2013: Magasinet PCtipp i Schweiz testede en Pixum fotobog 

stor på fotopapir. Resultatet lyder: „MEGET GOD – Bedste pris-

/ydelsesforhold“ 

● Juni 2013: Testholdet ved FOTOTEST kigger nærmere på hardcover 

fotobøger på ægte fotopapir. Med 92 testpoint opnåede Pixum 

fotobogen en flot andenplads. FOTOTEST skriver: „Hos Pixum går 

det hele op i en højere enhed - Billede-, produktionskvalitet såvel 

som placering af lazouts på siderne.“ 

● April 2013: DigitalPHOTO testede en Pixum fotobog stor på 

fotopapir med resultatet „MEGET GOD“. Ud over produktet 

overbeviste også den hurtige levering testholdet“. 

  

  

  

Pressekontakt 

Philip Beckerhoff / Claus Bagterp 

E-Mail:       presse@pixum.com 

Fon:   +49 (0) 2236 886 - 317 / -313 

Fax:   +49 (0) 2236 886 699 

www.pixum.dk/presse 

 

http://www.pixum.dk/presse
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