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 Persbericht  
 

 

Mama, bedankt! Pixum presenteert persoonlijke 

fotocadeaus voor Moederdag 
Köln, April 2015 

Op 10 mei is het weer Moederdag! Kinderen van alle leeftijden moeten zich dus weer het 

hoofd breken over wat ze hun mama dit jaar cadeau kunnen doen. Uiteindelijk komt het 

bij de meesten toch gewoon neer op een bosje bloemen, een chocolaatje of een 

tegoedbon, terwijl je met de minste moeite ongelofelijk unieke cadeaus kunt maken. 

Pixum biedt een groot aanbod aan fotocadeaus om de gelukkige nog lange tijd blij mee 

te maken.  

 

Met Pixum Wanddecoratie kun je jouw familie zien wanneer jij wilt 

Het is iets wat de meeste moeders het liefst zouden willen: hun kinderen, of het hele gezin, 

zien wanneer ze willen. Met een foto op canvas kun je een waar kunstwerk cadeau doen. De 

lievelingsfoto van haar (klein)kinderen wordt dan op hoogwaardig canvas gedrukt, waarna het 

op een echt houten spieraam wordt gespannen. Pixum heeft een grote keus aan formaten, van 

20×20 cm tot 160×120 cm, vanaf 18,99 euro. 

 

Familie- en groepfoto’s komen goed tot hun recht in een foto met lijst. Pixum klanten kunnen 

tegenwoordig heel handig samen met hun fotoposter, meteen de passende wissellijst 

meebestellen. Elke lijst bevat een passe-partout, professioneel bevestigingssysteem en een 

hoogwaardige glasplaat. Er kan worden gekozen tussen 18 houten en metalen lijsten in 

verschillende stijlen en formaten. Voor elke foto is er een perfecte lijst. Ze zijn al verkrijgbaar 

vanaf 24,99 euro. 

 

Vereeuwig in een Pixum Fotoboek jullie mooiste momenten samen 

Met een creatief vormgegeven Pixum Fotoboek kunnen moeders de mooiste gezinsmomenten 

keer op keer opnieuw beleven. Een van de klassiekers is een Pixum Fotoboek met de beste 

familiefoto’s van het afgelopen jaar. Het Pixum Fotoboek is in vele formaten en met tot wel 

154 pagina’s beschikbaar. De boeken zijn al verkrijgbaar vanaf 7,95 euro. 

 

Een fotomok voor het perfecte begin van de dag 

Als klein aardigheidje voor Moederdag zijn de Pixum Fotomokken ideaal. Moeders en 

grootmoeders zullen elke ochtend weer opnieuw uitkijken naar het drinken uit deze mokken 

met foto’s van de mensen waar ze van houden. Je kunt ze al voor 9,99 euro op de site vinden. 

Voor meer creatieve moederdagideeën: pixum.nl/moederdag  /  nl.pixum.be/moederdag  
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Fy Gadiot 

pers@pixum.com 

Telefoon +49 (2236) 886-316 
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