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Foto E-cards met eigen foto’s versturen!
Uniek in Nederland, altijd attent én persoonlijk!
Foto e-cards met eigen foto’s automatisch op tijd versturen

Verstuur direct online unieke persoonlijke fotokaarten per e-mail oftewel foto E-cards!
Unieke service in Nederland want met eigen foto! Dus geen standaard cartoons
of plaatjes zoals andere E-card services! Plus met eigen teksten (ook voorkant!)
én automatisch altijd op tijd verstuurd! Origineel, persoonlijk en heel attent voor
familie, vrienden, collega’s, etc... Inclusief optie automatisch geadresseerde(n) uit
eigen gratis online verjaardagskalender te selecteren (= 'Mijn Jubelkalender /
verjaardagskalender')! Los geadresseerden opgeven kan natuurlijk ook.

De Jubelkalender foto E-card voordelen
•
•
•
•

Unieke foto E-card / e-mail fotokaart met eigen foto dus geen standaard cartoons/plaatjes!
Uw persoonlijke boodschap/tekst opgeven. Ook op de voorkant!
Foto E-card zelf eenvoudig direct online maken, bestellen én op tijd versturen
Automatisch e-mailadres/geadresseerde uit uw gratis online verjaardagskalender selecteren of
zelf los e-mailadres/geadresseerde opgeven;
• Verzenddatum automatisch uit eigen gratis online verjaardagskalender selecteren of zelf los
opgeven. Foto E-card wordt automatisch op gewenste datum verstuurd
• Naast foto felicitatiekaart of verjaardagskaart ook ideaal voor o.a. verhuizing, uitnodiging,
jubileum, bedankje, trouwen of vriendschap

Gratis online eigen verjaardagskalender maken en bijhouden

Jubelkalender is niet alleen de unieke foto E-card service maar ook heel eenvoudig
én gratis online eigen verjaardagskalender maken en onbeperkt aanpassen.
Naast verjaardagen natuurlijk ook trouwdagen, jubilea en andere feestdagen van
familie, vrienden, collega’s, etc.. Nooit meer data overtypen of overschrijven. Ideaal
voor thuis, op het werk, veilig én strikt vertrouwelijk (persoonlijke gegevens worden
niet aan derden verstrekt). Plus handige automatische aanvulfunctie om eenvoudig
eigen verjaardagskalender complet te maken. En ja, geheel gratis!

Jubelkalender, dé alles-in-één online verjaardagskalender service:
•
•
•
•
•

E-mail (gratis!) / SMS herinneringsservice (nooit meer een verjaardag vergeten)
Eenvoudig direct online eigen foto verjaardagskalender met feestdata maken en bestellen
Persoonlijke online fotokaart service met eigen foto’s automatisch op tijd per post of naar
mobiele telefoon (M-card!) versturen
Gepersonaliseerde fotokalender cadeaubonservice (post en/of e-mail)
Fotokalender relatiegeschenk service met eigen logo en foto’s, etc.

Graag tot Jubelens op www.jubelkalender.nl!
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie: Jubelkalender, telefoon (079) – 593 92 23, e-mail info@jubelkalender.nl.
1

