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FAMILIEBILLEDER: For blot få 
år siden fik kun få danskere 
trykt eksempelvis julekort og 
kalendere med billeder af  de-
res børn og børnebørn. Det har 
ændret sig, og individuelle fo-
toprodukter er blevet en popu-
lær julegaveidé.

I dag kan man med digital-
kameraer og mobiltelefoner ta-
ge elektroniske billeder i me-
get høj kvalitet, og antallet af  
mobiltelefoner med højopløse-
lige kameraer er støt stigende.

Derudover forklarer Esben 
Mols Kabell fra MitTrykke-
ri.dk den øgede efterspørgsel 
med, at det er blevet billigere 
og nemmere for danskerne at 

få fremstillet personlige foto-
tryksager.

»Med dagens digitale tryk-
teknologi er stykprisen lav, 
selvom man nøjes med et en-
kelt eksemplar eller to. 

Det betyder, at man kan få 
personlige kalendere for un-
der 150 kroner og fotobøger 
for under 400 kroner. Plaka-
ter og pakker med julekort 
koster endnu mindre. Samti-
dig er opsætningen blevet så 
brugervenlig, at enhver kan 
designe sin personlige tryk-
sag meget hurtigt og nemt. 
Uanset om det er en collage, 
en kalender eller en fotobog, 
tager det typisk kun 5 minut-

ter,« siger Esben Mols Kabell. 
Ifølge MitTrykkeri.dk har ud-
byderne af  personlige fotopro-
dukter deres absolutte højsæ-
son i ugerne op til jul.

»85 procent af  vores salg 
foregår i december, og om-
kring tre fjerdedele af  alle fo-
toprodukter er med billeder af  
børn under fem år. De bestilles 
typisk af  forældrene til at give 
bedsteforældrene i julegave. 

Derudover oplever vi, at 
flere kærester og ægtefæller 
forærer hinanden personlige 
billedkalendere. Fotoproduk-
ter er især populære som gave 
nummer to,« forklarer Esben 
Mols Kabell.

Personlige fotos er blevet et gavehit

Det er billigere og nemmere end nogensinde før at få trykt kalendere, 
bøger og plakater med familiens egne fotos. Foto: Mittrykkeri.dk

Vi står klar med de sidste nye trends
indenfor klip og farve til julefrokosten

Vi klipper både med og uden tidsbestilling

Lotte
Tilbage i salon 
den 15/12

Jannie Kristina Dorte

27. - 30. december 

begge dage inkl. 

kl. 9.00 - 13.00

Butikken for

LAND OG BY
ønsker glædelig jul

Gaver til helefamilien

ONLINE-SHOP
www.hjallerupm

NE-SHOPmaskinforretning.dk

Butikkerne for 2011LAND OG BYønsker glædelig jul
Gaver til helefamilien
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Alle priser er incl. moms og gælder t.o.m. den 31.12.2011.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: Mandag-fredag kl. 7.30-17.00 · Lørdag kl. 8.00-12.00

GAVEKORT
Svært ved at finde

den rigtige gave?

GIV ET GAVEKORT

- pakket flot som

julegave...

ONLINE-SHOP
www.hjallerupmaskinforretning.dk

Kig ii postkkaasssenneller se helee
JULEKATALOGETpå wwwwww.hjaalleeruppmaaskkinffoorretnnning ddkpp skkinffoorretnnning.ddk

TTrrappppeesttiggee
mmmed 22 ttrin
Uddført i kkrafttig slaggfast rrør,Uddf t i kk ftti l ff t
beeelagt mmeed skrriddsikkker sssortt
vinnyl. MMMaxx. 11500 kg.

rmalppriss 199,-
LEPRRRISS

11900

viinn

Nooo
JUUU

Fr i t va lg mel lem 2 model ler

Bobsllæde
med brremser
JULEPRIIS

11900

TTrræææsskooo SSikkaa fleex
meedd eelleeer udddeen kkapp
Koomffoortabbel ooogg flekksibbel tøøfffeltræææsko. BBred
pasfooorrm ooog gooodd sstøødaabsoorbbberingg. Blød oog
eksstrrraa beehhageeelig LBBS sål aaff ægttee kalvellæder.

NNorrmaaalppris oop til 44488,775
JJULLEEPPRISS

31900

JULEPRIIS

24995

FRIT
VALG

Blaupuunkt hhåndffrii
bluetoooth mmodell:
BT drive freeee 111111
Genoplaadelig baaatteri, væægtt
61g, op til 10 t. talettiid, sttandd
by op til 400 t. rækkeeaafstaandd
op til 100 m.

VI GIVER 20% RABAT PÅ ALT SIKU OG BRUDER

RESTEN AF ÅRET - OGSÅ PÅ DE SIDSTE NYHEDER!ÅÅÅ T S


