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Een prachtig vakantiefotoboek met Pixum nu nog eenvoudiger 
Pixum vernieuwt fotoboekpagina en lanceert software voor Mac OS X Lion 

 

Brussel, 16 mei 2012 – Met slecht weer wordt er meer dan ooit uitgekeken naar de zomer. Vakantie 

is ook dé tijd voor mooie fotomomenten. Het is zonde om deze herinneringen op de harde schijf van 

de pc te laten staan of om de mooiste shots enkel op Facebook te posten. Een fysiek fotoboek zegt 

zoveel meer! Pixum lanceert zijn vernieuwde fotoboekpagina en maakt het nog eenvoudiger een 

eigen fotoboek te creëren. Daarnaast maakt Pixum de fotoboeksoftware nu ook geschikt voor alle 

Mac-gebruikers. 

 

De vernieuwde fotoboekpagina van Pixum herken je aan het nieuw design en werkt nog 

gebruiksvriendelijker. De opmaak is overzichtelijker en biedt meer informatie en vooral meer 

inspiratie. En heb je wat hulp nodig, volg dan een van de gratis webworkshops. De workshops zijn er 

zowel voor gevorderden als voor beginners. Zo leert iedereen weer wat bij om tot de allermooiste 

resultaten te komen. 

 
Over Pixum 

Pixum (www.pixum.be) behoort tot de toonaangevende aanbieders van online fotodiensten in België en de 

rest van Europa. Het productportfolio omvat naast de klassieke fotoafdrukken het Pixum Fotoboek, de Pixum 

Fotokalender, een brede keuze in grootformaat afdrukken en fotocadeau-artikelen. Pixum bedrukt met de 

modernste en milieuvriendelijkste druktechnologieën hoogwaardige materialen. Andere diensten zijn de online 

opslag van beeldmateriaal van klanten en brede webtoepassingen op het gebied van digitale fotografie. In tests 

van vakbladen, tijdschriften en consumentenorganisaties komt Pixum regelmatig als beste naar voren. Pixum 

won awards van Shift, Software Latest, Camerastuff, DIGIFOTO pro, Photo Digitaal en Clickx. Via 

www.pixum.com biedt Pixum zijn diensten aan in het Nederlands, Frans, Engels, Deens, Italiaans, Spaans en 

Duits. Pixum op Facebook: www.facebook.com/pixumnederland. 

 

 

http://nl.pixum.be/fotoboek/vierkant
http://nl.pixum.be/fotoboek/workshops
http://www.pixum.be/
http://www.pixum.com/
http://www.facebook.com/pixum


 
 

Wil je zelf de proef op de som nemen en een fotoboek maken met Pixum? Vraag dan bij ons je code aan voor 

een gratis fotoboek.  

Progress Communications 

Sara De Bruyne 

Tel.: +32 (0)2 474 17 46 

E-mail: sara@progresscommunications.be 

mailto:sara@progresscommunications.be

