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Unieke fotoproducten maken van elk zomerfeest iets 
bijzonders 

Leuke foto-ideeën maken het verschil 

Keulen, Juni 2012  

 

Uitnodigingen, placemats, barbecueschorten, een bierpul, bedankkaarten en nog een 
receptenfotoboek - voor een heerlijke barbecueavond met gasten zijn originele 
accessoires met persoonlijke foto’s het hoogtepunt van het zomerseizoen 2012. Op 
www.pixum.nl in een handomdraai besteld en op elk tuinfeestje gegarandeerd een 
hoogtepunt. Leuk voor eigen gebruik of als cadeau voor bevriende barbecuefans.  

De uitnodiging 
Voor de gastheer zijn fotowenskaarten de ideale manier om vrienden uit te nodigen voor het 
barbecuefeest. Met een mooie foto uit je archief, van de vriendenclub, het voetbalteam of 
andere opnames: de gasten weten meteen wie hen uitnodigt en wie ook uitgenodigd is. De 
wenskaart met een foto van de avond zelf is overigens ook erg leuk als bedankkaart. 
 
Het welkomstcadeau 
Altijd de juiste outfit voor het feest met de vereniging of de vriendenkring: het unieke t-shirt 
met groepsfoto. Als iedereen hetzelfde t-shirt aan heeft, zorgt dat meteen voor een goede 
sfeer. 
 
De tafeldecoratie 
Speciaal voor een ‘summerparty’ met enkele gasten altijd een leuke verrassing: de heel 
persoonlijke tafeldecoratie. Als eerste de placemat met een foto van de gast erop van stabiel 
kunststof van 29x39 cm mét bijbehorende onderzetters van hetzelfde materiaal. En als 
kroning op het werk ieder zijn eigen bierpul met foto voor een halve liter schuimende 
verfrissing. Zo kan de barbecue-avond niet meer stuk! 
 
Het barbecueschort 
Natuurlijk moet degene die de karbonades, de shaslick en de groenteburgers omdraait ook 
een passende outfit hebben. Het barbecueschort is hier het product bij uitstek. Deze schort 
ziet er niet alleen professioneel uit, het beschermt ook tegen de hitte van de barbecue en 
mogelijke vonken. Tegen de zon helpt op zijn beurt de baseball-pet met eigen foto.  
 
Het culinaire naslagwerk 
Altijd een leuk naslagwerk en het perfecte cadeau voor alle barbecueliefhebbers: een 
fotoboek met de lekkerste recepten voor de barbecue, salades en dips. Door de genodigden 
zelf gefotografeerd en het recept als tekst toegevoegd. Zo heb je meteen nieuwe ideeën 
voor het volgende feest! 
 
Veel meer tips voor leuke barbecuefotoproducten zijn te vinden op www.pixum.nl. 
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Haal het beste uit je foto’s! – www.pixum.nl 

 

Algemene informatie over Pixum 

Pixum is de toonaangevende, onafhankelijke aanbieder van online-fotoservices in Nederland en 
Europa. Naast de mogelijkheid gratis online-fotoalbums aan te leggen en foto’s te delen, biedt Pixum 
goedkope en professionele belichting van digitale foto's op fotopapier, professioneel gedrukte en 
gebonden fotoboeken en fotocadeaus (bijvoorbeeld bekers, puzzels, t-shirts, kaarten, kalenders, 
fotolijsten en meer). Pixum drukt en belicht uitsluitend op hoogwaardige materialen en gebruikt de 
modernste en milieuvriendelijkste technologieën. Op www.pixum.com biedt Pixum al haar services in 
de talen Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Spaans en Duits aan en levert ze aan Pixum 
klanten in heel Europa. Pixum beschikt over het Webshop Keurmerk. 

 

Tegoedboncodes voor producttests kunnen aangevraagd worden bij 
pers@pixum.com. 
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