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Originele kerstcadeaus voor de hele familie 
ExtraFilms selectie 

 
Wetteren, België, 13 oktober 2009 – Onder de kerstboom zijn er dit jaar enkel originele 
kerstcadeaus te vinden dankzij ExtraFilm. Verras de hele familie met een uniek 
fotogeschenk: door die ene speciale foto geef je een heel persoonlijk cadeau! En om 
helemaal in de kerstsfeer te blijven, kan je kiezen uit één van de vele feestelijke designs 
op de producten. 
 
ExtraFilms ideeënlijst: originaliteit met een strikje 
 

Onder de boom  

Oma en opa doe je ongetwijfeld een groot plezier 
met een wandkalender vol foto’s van de 
kleinkinderen. Zo zijn hun kleine lievelingen het 
hele jaar in de buurt.  
Prijs vanaf € 16,99  
 
Voor papa kan je een muismat maken. Met foto’s 
van het hele gezin wordt zijn bureau thuis of op het 
werk meteen een persoonlijke werkplaats. 
Prijs € 7,95 
 
Kinderen verwen je met een magische mok. Als ze warme chocolademelk drinken uit 
hun mok zullen ze hun foto op ‘magische’ wijze zien verschijnen. Plezier gegarandeerd. 
Prijs € 13,95 
 
Ook Mama verdient natuurlijk een mooi cadeau. Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht 
is dit het ideale moment om haar te verblijden met een agenda met haar vrienden en 
geliefden in de hoofdrol. Dankzij zijn praktische formaat past hij bovendien gemakkelijk 
in haar handtas. 
Prijs € 24,99 
 

In de brievenbus 

Wil je jouw familie en kennissen tijdens de feestdagen 
verrassen met een persoonlijke kaart? Bij ExtraFilm 
kan je je kerstkaarten maken met eigen foto’s én tekst. 
Je kan kiezen uit sfeervolle achtergronden en 
verschillende formaten: dubbelgevouwen wenskaarten 
of kaarten met afgeronde hoeken, luxueuze 4YOU-
kaarten (een kaart met 4 luiken die je kan opplooien tot 
een boekje), of een 2Gether-kaart (een langwerpige 

kaart met een bijpassend klassevol hoesje). 
Prijs vanaf € 0,65 
 



Praktisch  
Bestellen doe je via het internet, zo vermijd je ook nog eens de drukke winkelstraten. 
Betalen kan online of via overschrijving na ontvangst van de producten die thuis worden 
geleverd. Veilig en bovendien zeer praktisch! 
 
Neem voor aanvullende informatie, beeldmateriaal of testexemplaren contact op 
met onderstaand perscontact. 
 
Over ExtraFilm: www.extrafilm.be 
ExtraFilm is een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en 
levering aan huis van fotoproducten van hoge kwaliteit. Vandaag bestaat het 
productaanbod van ExtraFilm uit onder andere canvassen, fotoboeken, agenda’s, 
mokken en kalenders. Dankzij de innovatieve services van deze Europese marktleider 
kunnen foto’s creatief, snel en gemakkelijk afgedrukt worden. Het bedrijf streeft ernaar 
om kostbare herinneringen en mooie momenten voor haar klanten te vereeuwigen op 
een persoonlijke manier. 
 
ExtraFilm heeft haar hoofdzetel in Wetteren (België) en beschikt over kantoren in 
Zweden (Tanumshede), Frankrijk (Parijs) en Zwitserland (Muttenz). 
 
Perscontact ExtraFilm België: 
Open2Europe 
Barbara Bufkens 
0033 1 55 02 14 61 
b.bufkens@open2europe.com 
www.open2europe.com 
 
 


