
jAlbum för svenska återförsäljare
Svenska jAlbum erbjuder nu sin mjukvara för webbgallerier till försäljning via återförsäl-
jare i Sverige. Paketet,  som erbjuds unikt för fysisk försäljning inom foto- och hemelek-
troniksegmentet, består av en kommerciell licens samt lagring och är utformad som en 
folder med produktnyckel. Den kan placeras med liknande mjukvaror i butikshyllorna.

Efter mer än 12 år av kontinuerlig produktutveckling är jAlbum en väletablerat lösning 
för bildpresentation för den egna sajten. Den tyska mjukvarupublicisten och 
distributören Bvh har sedan några år tillbaka sålt jAlbum som en fysisk produkt via åter-
försäljare i Tyskland och Österrike. Historiskt har jAlbum sålts online som nedladd-
ningsbar programvara.

“jAlbum kompletterar andra fotomjukvaror då vi fokuserar på 
flexibel presentation på valfri webbsajt. Vi fyller i det sista steget i 
fotografens arbetsflöde. Förutom ökad merförsäljning tror vi 
jAlbum ökar försäljningen av fotoutrustning generellt eftersom vi 
hjälper kunderna att enkelt visa bilder på sina villkor."

David Ekholm, grundare och VD för jAlbum. 

Vad är jAlbum

Med jAlbum kan du skapa professionella online fotoal-
bum för din privata eller företagets webbsida eller blogg. 
Välj mellan över 100 färdiga album-mallar som du kan 
anpassa precis som du vill.

Med ett knapptryck kommer jAlbum att batch-hantera 
dina bilder, skala dem för webben och skapa webbsidor 
åt dig. Det kan inte bli lättare samtidigt som du har full 
kontroll över både presentation och albumfunktionalitet.

Blir återförsäljare

Kontakta oss så svarar vi gärna på era frågor och kan registrera er som återförsäljare. 
Vi erbjuder dessutom ett trevligt annonspaket för att se till att driva intresserade 
kunder just till er butik.

Kontaktuppgifter
jAlbum AB     Jason McMillion
Blekholmstorget 20   COO / Affärsutveckling
111 64 Stockholm    jason@jalbum.net / +46 709718951
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Kul statistik
• Kunder i 148 länder (användare i fler än 200 länder).
• 12 miljoner albumvisningar per månad.
• 3500 album laddas upp dagligen, motsvarar ungefär 225.000 bilder.
• www.jalbum.net har 20.000 besökare dagligen.
• Utmärkelse: ”National Public Champion” i European Business Awards 2013/14.
• 90% väldigt nöjda använda från fler än 1800 kundrecensioner.
• jAlbum.net är en Google PageRank 8 webbsida, en av Sveriges högst rankade.
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jAlbum Press

Shutterbug 
Magazine

“Gör mer än att 
bara skapa 
webbsidor”

Digital Photo Pro 
Magazine

“Avancerade 
möjligheter med 

enkelhet att skapa 
online album”

Computer Bild

“Ger liv åt dina 
bilder på nätet”

Photo Life 
Magazine

“Mjukvaran är 
otroligt mångsidig 

och flexibel.”

DigitalFoto

“Det bästa 
programmet för att 

presentera dina 
bilder på webben”
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