


Skab 
opmærksomhed 
omkring din 
virksomhed med 
billeder

Hjemmesider, sociale medier, produktpræsentationer? 
Intet budget til grafisk design? 

Vores udvalg af billeder kan hjælpe dig med at skabe 
opmærksomhed til at vækste din virksomhed. 
På colourbox.dk kan du vælge imellem mere end 20 
millioner royalty-free stock fotos, vektorer og videoer. 
Du vil ikke få nogle yderligere omkostninger, uanset 
hvad du køber:

· Den højst mulige opløsning til hver enkelt anvendelse
- inkluderet 
· Udvidet licens til kommercielt brug - inkluderet
· Til brug på sociale medier - inkluderet

Dine billeder 
- hvor som helst og når som helst 
Gem alle dine billeder ét sted og få 
adgang til dem, uanset hvor du 
befinder dig. Alle filtyper og størrelser 
er mulige.

Find dine billeder hurtigt
Vores kraftfulde søgemaskine gør det 
let for dig at finde de rigtige billeder. 

Individuel deling
Del filer og mapper sikkert med hvem 
du vil. Du kan vælge tidsbegrænset 
deling, tildele forskellige mappe-
rettigheder eller lave et offentligt 
mediegalleri til brug på din 
hjemmeside.

Offentligt mediegalleri
Fremvis dine billeder. Du kan lave dit 
eget designede galleri, som du kan dele 
på din hjemmeside. Galleriet er 
optimeret til søgemaskiner, og det er 
nemt at sætte op uden hverken 
kodning eller CMS kundskaber. 

API 
Med tilkøb af vores API kan du 
integrere din Skyfish til dit eksisterende 
system, uploade og downloade 
materiale automatisk samt nemt vise 
og administrere metadata (søgeord, 
titler, copyright, osv).

Funktioner



Dansk
Golf
Union
Tilbud

Skyfish Dansk Golf Union Special:
· Skyfish mediearkiv + offentlig mediegalleri inkluderet
· 15 DKK pr. Colourbox billede - uanset hvor mange du køber!
· Ekspertrådgivning i hvordan du bruger Skyfish til at
organisere billeder, samt fuld support

· 10 GB lagerplads

29 DKK / måned, med mulighed for 10% ekstra rabat 
med 1 års abonnement

Få dette tilbud eller få yderligere information ved at kontakte os:
Anders Havgaard Ladefoged  I  anders@skyfish.com  I  Telefon: +45 44 45 18 01
Mike Pedersen  I  mike@skyfish.com  I  Telefon: +45 44 45 18 02


