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Nieuw: de smartphoto Gift Factory!
Voor het eerst kerstcadeaus vanuit de nieuwe cadeaufabriek!

Op slechts een paar kilometer van de oude fabriek in Wetteren, hebben we er sinds kort een gloednieuwe fabriek bij! Een steeds toenemende vraag naar gepersonaliseerde producten, gecombineerd
met een sterk toenemend aanbod, deed ons uitkijken naar een nieuwe, extra locatie.
“Onze eerste locatie begon uit haar voegen te barsten. Met de nieuwe fabriek hebben we letterlijk en
figuurlijk meer ruimte voor onze huidige en toekomstige groei", vertelt onze Group Operations
Manager Frederik De Grove. "We kunnen niet alleen alles beter positioneren in beide gebouwen, we
plaatsen nu ook met gemak nieuwe machines op de productievloer, wat ons de mogelijkheid geeft
om nieuwe producten te lanceren.”
In de eindejaarsperiode vertrekken nu dagelijks zo een 40.000 unieke fotogeschenken vanuit
de nieuwe Gift Factory naar hun eindbestemming. Veel mensen willen zeker nu een mooie
boodschap en geschenk sturen aan hun dierbaren. Populaire kerstcadeaus dit jaar zijn
traditioneel de mok en de koekjestrommels, maar ook de puzzels, de houten fotoblok en de
kaarshoudertjes – om elkaar symbolisch lichtjes in de duisternis toe te sturen – doen het dit
jaar zeer goed.
130 verschillende fotogeschenken vanuit de nieuwe cadeaufabriek
Na enkele maanden van verhuizen en uitgebreid testen, is de nieuwe cadeaufabriek intussen volledig
operationeel. De nieuwe fabriek is even groot als de oude fabriek en puur ingericht op het
produceren van alle personaliseerbare "gifts" zoals mokken, kussens of bloempotjes.

Vanaf deze eindejaarsperiode worden alle 130 (!) verschillende fotogeschenken vanuit onze nieuwe
cadeaufabriek gemaakt en verzonden naar bestemmingen over heel Europa. De andere productgroepen zoals kaartjes, fotoboeken, kalenders en wanddecoratie worden nog steeds gemaakt in de
oude fabriek.

Smartphoto heeft vier miljoen klanten over heel Europa en het is vooral de missie van het bedrijf om
die allemaal erg gelukkig te maken. “Het leuke aan werken bij smartphoto is dat je weet dat je
producten creëert waar je mensen blij mee maakt", aldus Operations Manager De Grove.
Want, zeg nu zelf, wie kan een glimlach bedwingen als hij een koffiekop krijgt met een foto van de
kleinkinderen, of een koekjesdoos met de familiehond in volle glorie?

Gift Factory in cijfers: (eindejaarsperiode)
Verdubbeling in productieruimte: 7000 extra vierkante meter
160 vaste en tijdelijke werknemers
40.000 cadeaus per dag waarvan 2.000 mokken en 800 kaarshouders
130 verschillende types fotocadeaus

Maak kennis met de nieuwe "Gift Factory"!
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Over smartphoto group
Smartphoto group, de innovatieve foto- e-commerce groep, is actief in 12 Europese landen en richt zich vooral
tot consumenten. De aandelen van smartphoto group worden verhandeld op Euronext Brussels (ISIN
BE0974323553, ticker symbool SMAR).
Smartphoto group is actief in B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge
kwaliteit zoals fotoboeken, gepersonaliseerde geschenken, kaartjes, kalenders, wanddecoratie en prints.

Voor aanvullende informatie
Stef De corte, CEO*
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B - 9230 Wetteren
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E-mail: m
 aggy.vandenstock@smartphoto.com  - Internet: www.smartphotogroup.com
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