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GENIET HET HELE JAAR

van de zomer!



Met behulp van onze software draai je in een hand
omdraai een uniek fotoboek in elkaar. Van mini tot 
XXL. Je kunt onze basisdesigns gebruiken, maar ook 
je eigen creativiteit helemaal de vrije loop laten!

Je kunt onze klanten service 
7 dagen per week telefonisch 
bereiken. Boek af? Bestellen  
gaat heel eenvoudig.  
Je hebt je foto boek  
binnen een paar  
dagen in huis!

Wist je dat CEWE ook workshops  
en een designservice biedt?

Laat meerdere fotoboeken 
afdrukken en geef deze aan je 
kinderen en kleinkinderen!

Niet tevreden? Dan krijg je 
van ons een nieuw exemplaar 
of het betaalde bedrag terug!

Maak een heus 
plakboek van 
jouw fotoboek 
met de eindeloze 
mogelijkheden  
van achter gronden 
en cliparts.

Geef je foto’s extra sfeer mee door gebruik te 
maken van een van de vele filters.

Creëer bijzondere collages. Maak bij
voor beeld een selectie van foto’s met 
dezelfde kleur. Of vul twee pagina’s met 
alleen maar foto’s van eten en drinken, 
zons onder gangen of portretten.

Makkelijk  
& Leuk!

Leg je mooie herinneringen vast in 
een CEWE FOTOBOEK en geniet het 
hele jaar van je heerlijke zomer! 

Hulp nodig? 

Inspiratie voor een 
zomers fotoboek!

Tip!

 COLLAGES 

 FILTERS 

 ACHTERGRONDEN & CLIPARTS 

Meer inspiratie opdoen?
cewe-fotoboek.nl/blog



Een fotoboek maken met CEWE Software is  
heel eenvoudig. Je downloadt het programma  
en kunt direct aan de slag. Tussendoor kun je  
je werk op slaan, dus je hoeft het boek niet in  
een keer af te maken.

Laat je fotoboek vormgeven door  
een professional! 
Geen tijd om zelf aan de slag te gaan met je 
zomerfoto’s? Wij doen het graag voor je! Kies 
een stijl en formaat en upload je foto’s. Onze 
Designservice maakt er een mooi, professioneel 
vormgegeven fotoboek van! 

Al vanaf € 11,99
excl. kosten van het boek

Met de software kun je niet alleen foto 
boeken maken, maar ook unieke kalen ders, 
wanddecoraties en wenskaarten!

Gratis interactieve workshops!
Op onze website vind je verschillende 
online workshops. Als beginner kun 
je leren hoe je een CEWE FOTOBOEK 
maakt. Voor gevorderden zijn er workshops 
die je helpen nóg mooiere fotoboeken te maken.

Met de CEWE Photoworld App kun je bijzondere 
ansicht kaarten maken van je eigen foto’s. Waar je 
ook bent, thuis of zelfs op vakantie! 

Je kunt ze via je smartphone of tablet direct  
ver sturen naar vrienden en familie! Overdag maak 
je de mooiste foto’s, ’s avonds maak je er op je 
tablet of smartphone ansichtkaarten van!

In de app vind je verschillende achtergronden en 
layouts. Zo kun je bijvoorbeeld een mooie foto
collage maken met een persoonlijke tekst erbij. 
Kies voor een gewoon ansichtformaat of verras 
iemand met een XLkaart van 21 bij 10 centimeter.

Meer weten  
over workshops of  

designservice?

cewe-fotoservice.nl

Je eigen ansichtkaarten!

LIVE 
CONTACT

met onze  
trainers!

Meer dan 300 fotoproducten 
   beschikbaar!

Alles op de app! 
Ook de CEWE FOTOBOEKEN, 
losse foto afdrukken, hoesjes voor 
je telefoon en tablet, kalenders 
en andere foto
cadeaus kun 
je maken en 
bestellen met 
deze app. Nog 
makkelijker en 
sneller dan via  
de computer!

Grappig!
Gebruik een 

eigen foto als 
postzegel 



Ware
kunst!

Acrylglas  
geeft een prachtig 

diepte-effect!

Ook leuk!
Verdeel je foto over  

een tweeluikVia cewe-fotoservice.nl/wanddecoratie  
kun je je favoriete foto ook als poster af  
laten drukken. De premium poster afgedrukt 
op parelmoer fotopapier bij voor beeld geeft 
je foto’s een zilver reflectie. Ideaal voor 
landschaps of architectuurfoto’s!

Posters

Via de software van  
CEWE kun je ook tal van 
Cewe Wanddecoraties 
maken en bestellen. 

Die schitterende zons
ondergang op acryl glas? 
Je kleinkinderen met hun 
grootste zandkasteel op 
canvas? De zomer samen
gevat in een wand collage? 
Het kan allemaal!

De zomer het hele 
jaar aan de muur!



 Bestel via cewefotoservice.nl en 
gebruik kortingscode PLUSSERCEWE

ALLE
FORMATEN

& alle papier-

soorten

Plusser bezoekers 
krijgen nu 15% korting 
op alle fotoboeken!


