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Dichtwedstrijd op vernieuwde Pixum EasyBlog 
 

Keulen, november ’09 

Nederland dicht er op los in de Sinterklaas Gedichtenwedstrijd 2009 van Pixum 

Niet alleen buiten stormt het, het loopt ook storm op de Sinterklaas Gedichtenwedstrijd van Pixum. 
De nieuw gelanceerde blog ontvangt een continue stroom aan nieuwe gedichten. Naast de geeikte 
Sinterklaas gedichten spelen dit jaar actuele onderwerpen als de Mexicaanse griep een grote rol. De 
competitie kent een viraal element doordat het gedicht met de meeste feedback de uiteindelijke 
winnaar zal opleveren. Om deel te nemen hoeft men alleen maar naar 
http://www.pixum.nl/sinterklaas te gaan en een gedicht in te dienen. En de Sint zou de Sint niet 
zijn als hij voor een ieder wat in petto heeft. Elke deelnemer krijgt namelijk een gratis poster van 
30 cm. Omdat de Sint vanuit het buitenland moet komen rekent hij wel de verzendkosten. 

Veel dichtplezier, 

 

De Pixum piet 

 

 

Online Fotoservice – Pixum EasyBlog – Fotoboek - Fotoafdrukken - Fotoposter - Fotokalender - Origineele Cadeaus met Foto’s  

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 (Country Project Manager BENELUX 
Pixum) op +49 (221) 650040-14 of via fga@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. 

In meer dan 40 tests door vakbladen, tijdschriften en consumentenbonden scoort Pixum altijd hoog en is 
regelmatig testwinnaar. Onder www.pixum.com biedt Pixum al haar services in de talen Engels, Frans, 
Nederlands, Deens, Italiaans, Portugees, Spaans en Duits aan en levert aan Pixum klanten in heel Europa. 
Pixum is gecertificeerd lid van Trusted-Shop en is in Oktober 2007 door Deloitte Technology, het tijdschrift 
Capital, de Deutsche Börse en de DVFA met de "Fast 50-Award" voor de 50 snelst groeiende 
technologiebedrijven in Duitsland beloond. 


