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"Sunny Moments" met Pixum: deze zomer kent alleen maar winnaars 
Pixum wint Which? Best Buy award 
 
Keulen, Juni 2010 
 
Pixum wint Which? Best Buy award 
Met een score van 67% Pixum heeft Pixum de Engelse Which? Best Buy award gewonnen. Twee lab-
experts en één professionele fotograaf beoordeelden 10cm-foto’s en vergrotingen van in totaal 14 
fotoservices, waarbij bijzondere waarde gehecht werd aan kleuren, belichting en scherpe 
contrasten. Pixum haalde 4 sterren voor zijn goede en consistente beeldkwaliteit en zelfs 5 sterren 
voor beeldbewerking. Which? is vergelijkbaar met de Nederlandse consumentenbond en daarom 
voor Pixum een geweldige waardering. 
 
Zonnige vooruitzichten en heel veel aantrekkelijke prijzen 
Vanaf Juni start bij Pixum de Actiezomer 2010. Drie verschillende wedstrijden tegelijk, lokken met 
fantastische prijzen en veel deelnameplezier. Voetbalfan, hobbyfotograaf of koopjesjager, op 
pixum.nl/sunny-moments vindt iedereen iets naar wens. 
 

Per heden zet de „Zonnig Woensdag“ iedere koopjesjager op scherp. Snel via 
facebook.com/sunnymoments mee stemmen welke van de 3 mogelijkheden de volgende „Zonnige 
Woensdag“ Pixums top-aanbieding wordt voor een aantrekkelijke prijs. Tot eind Augustus wordt zo 
elke tweede woensdag een zonnige koopjesdag! 
 

Voor alle voetbalfanaten begint natuurlijk het WK-voetbal in Zuid-Afrika. Het Pixum WK-spel lokt dan 
ook voor alle fans, met geweldige prijzen voor de beste voorspeller! Bovendien verloot Pixum onder 
alle deelnemers een Apple iPhone. Meedoen is heel eenvoudig: voor elke wedstrijd de verwachte  
uitslag doorgeven en op deze manier punten verzamelen. De puntentelling is gebaseerd op winnaar, 
doelsaldo en de uitslag. Wie in de finale de meeste punten behaald heeft is een echte voetbalkenner 
en wordt daarmee Pixums eigen Wereldkampioen.  
 

Bij zo een actie-zomer kan onze „SummerZoom-wedstrijd“ natuurlijk niet ontbreken. Sinds 4 jaar 
sturen hobbyfotografen massaal hun reisverslagen in: fantastische foto’s, al dan niet voorzien van 
tekst over de beleefde avonturen.  Dit jaar ligt er een Pentax Optio W90 klaar als hoofdprijs. Deze 
digitale camera is tot op 6 meter diepte waterdicht, beschermd tegen stof en stootvast. Ook -10 
graden is voor deze camera voor de echte avonturier geen enkel probleem. Meedoen kan vanaf 
halverwege Juni tot en met 31 September 2010.    
 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie, high-res productafbeeldingen of screenshots en test-tegoedbonnen voor 
monsters van Pixum kunt u contact opnemen met Fy Gadiot (Project Manager BENELUX) op +49 
(221) 650040-14 of via pers@pixum.nl. Ook verwijzen wij u voor meer informatie graag door naar 
www.pixum.nl. 
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Over Pixum: 

Pixum (www.pixum.nl) is de leidinggevende, onafhankelijke en veel geprezen aanbieder van online-
fotoservices in Duitsland en Europa. Naast de mogelijkheid gratis online-fotoalbums aan te leggen en foto’s te 
delen, biedt Pixum ook 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. 


