Data en feiten
Handelsnaam:

Diginet GmbH & Co. KG

Website:

www.pixum.nl / www.pixum.be / www.pixum.com

Geschiedenis:
2000: Oprichting van Pixum AG, de eerste online fotoservice van Duitsland, in Lohmar
bij Keulen.
Medewerkers: 3
Verhuizing naar Keulen-Zollstock, Gottesweg 64
2001: Pixum doet mee in Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Groot-Brittannië
Overname van het nederlandse Colorwonder
2005: Frans behoort nu ook tot de talen van Pixum
2007: Verhuizing naar Vorgebirgsstraße 338, Köln-Zollstock.
Medewerkers: 28
Pixum voortaan ook in het Deens beschikbaar
2008: Bedrijf omgezet naar GmbH
2009: Pixum nu ook in het Spaans en Italiaans aangeboden
2010: Overname van de franse online fotoservice PhotoReflex
2011: Opening van het nieuwe kantoor aan de Industriestraße 161, Köln-Rodenkirchen Medewerkers: 100
Overname van fotoservicebedrijven ColorMailer, FastLab en NetFoto van het
zwitserse bedrijf FotoDesk Group AG
Directeur:

Daniel Attallah

Leden van
directie:

Marc Rendel, Thomas Alscheid, Holger Plorin, Karlheinz Gockel

Medewerkers:

Meer dan 100 medewerkers op het kantoor in Köln-Rodenkirchen

Wat wij bieden:







Honderden verschillende fotoproducten voor iedereen en elke gelegenheid, van
het Pixum Fotoboek tot wenskaarten, en van fotoafdrukken en fotoposters in vele
formaten en materialen tot originele fotocadeaus
Meervoudig prijswinnende product Pixum Fotoboek met groot aanbod aan
formaten, kleuren en kaften, hoogwaardige drukkwaliteit en professionele
bindingen
Druk en belichting uitsluitend op hoogwaardige materialen door middel van de
modernste en milieuvriendelijkste druktechnieken
Gratis Pixum Fotoboek Software voor het vormgeven van persoonlijke Pixum
Fotoboeken, fotokalenders en wenskaarten. Pixum Fotoboek Software met
fotoboek assistentie, groot aanbod aan lay-outs, automatische beeldcorrectie en
talrijke ontwerpmogelijkheden
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Pixum wanddeco simulatie app om te controleren hoe een fotoposter er in de
kamer uitziet
Keuze uit meer dan 14 miljoen professionele afbeeldingen voor grootformaten, in
de Pixum Beeldbank
Optie om afbeeldingen online in albums op de website op te slaan en doormiddel
van community-functies te delen met andere gebruikers.
Met de Pixum Fotoboek App fotoafdrukken, fotoboeken en ansichtkaarten
ontwerpen en bestellen, vanaf iPhone, iPad, en Android smartphones en tablets.
Pixum Instacard App voor het ontwerpen en versturen van echte, persoonlijke
ansichtkaarten vanaf smartphones en tablets.

Service:


















Vakkundige, meertalige klantenservice. De hele dag (24/7) bereikbaar per e-mail,
en telefonisch bereikbaar:
Nederland:
ma-vr 10:00-14:00 (50 ct p/g)
0900 500 50 10
België:
ma-vr 10:00-14:00 (10 ct p/m)
03 808 13 38
Omvangrijke online hulpafdeling
100% tevredenheidsgarantie
Transparant subtotaal, geen verscholen kosten
Betaling mogelijk per automatische incasso, creditcard, iDEAL en PayPal
Beveiligde SSL-encryptie-technologie voor dataverwerking
Snelle bezorging door DHL, PostNL (in Nederland) en bpost (België)
Meerdere certificaten en prijzen, o.a. Wugly cijfer van 8,4 o.b.v. 184 recensies
Gecertificeerd lid van becommerce in België
Persoonlijke klantenafdeling “Mijn Pixum” om het bestellen nog makkelijker te
maken en bijvoorbeeld de online fotoalbums te onderhouden
Voortdurende kwaliteitscontrole van alle Pixum bestellingen om de hoge Pixum
kwaliteitsstandaard zeker te stellen
Website beschikbaar in zeven talen
Verschillende resoluties voor grote klanten en bedrijven
Aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen voor nieuwsbriefabonnees
Pixum Blog over digitale foto’s, met tips, aanbiedingen en wedstrijden:
blog.pixum.nl
Pixum NL Facebookpagina met 14.000 likes:
www.facebook.com/PixumNederland
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Recente awards,
tests en events:














06/2014: De Pixum Kalender krijgt van Connected een Koopwijzer Award 2014
03/2014: Het Pixum Fotoboek extra mat krijgt GOUD van DIGIFOTO Pro
02/2014: Safe2Shop heeft onze webwinkel gecontroleerd en vastgesteld dat
onze werkwijze en gehanteerde voorwaarden conform relevante wet- en
regelgeving en de criteria van Safe2Shop zijn
11/2012: Pixum.nl is voor foto's op aluminium-dibond en op kunststof door de
Consumentenbond uitgeroepen tot Beste uit de test
10/2011: Pixum biedt een betrouwbare en veilige manier van online winkelen
aan. Daarom ontvingen wij in België het BeCommerce kwaliteitslabel. Dit is het
kwaliteitskeurmerk voor het kopen van producten en diensten via internet.
08/2011: "De beste prijskwaliteitverhouding vinden we bij Pixum." zegt Clickx in
uitgave 241 over het Pixum Fotoboek groot panorama, gedrukt op fotopapier.
02/2011: De redactie van het tijdschrift SHIFT heeft het Pixum Fotoboek met
geweldig resultaat getest: Pixum scoort 9,8 van 10 punten en wint de award
SHIFT SUPER. De redactie is enthousiast over de software, maar ook de
afdrukkwaliteit van het product.
01/2011: De redactie van Software Latest (UK) heeft de Pixum Fotoboek-software
getest. Samenvatting: "The software is first class and above all, the quality of the
photo-book is excellent. If you want to move into the modern age and get away
from plastic photo albums, this is the best all-round value package available.
Photo-book's don't come any easier or better than this." Hier zijn wij natuurlijk
erg trots op. Test resultaat: top score met 5 van 5 mogelijke sterren
09/2010: Pixum sponsort de tentoonstelling ’Beeldverhalen’ van de
internationale fotograaf en filmmaker Johan van der Keuken in Foam
Fotografiemuseum Amsterdam

Contactpersoon
Fy Gadiot
E-mail:
pers@pixum.com
Telefoon:
+49 (2236) 886-316
Fax:
+49 (2236) 886-699
www.pixum.nl/persberichten
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