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Datteren har mad i hele hovedet.
Klik. Hunden har gemt sig under et
tæppe. Klik. Vi tager rigtig mange billeder med vores telefon, og vi deler
dem også gerne på de sociale medier.
Billederne lever i bedste velgående
i den digitale verden, men til gen-

gæld printer vi dem sjældent. Og det
er en skam, for det er nemt og enkelt
at sætte i værk. Men hvorfor skulle
jeg dog printe mine snapshots, kan
man tænke. Hverdagsbillederne er
ikke perfekte eller opstillede æstetiske motiver, men til gengæld er det en

række af glimt fra alle de små og store
ting i livet. Til sammen skaber de en
helt unik fortælling.
Derfor kan være både sjovt og meningsfyldt at printe dine billeder fra
sociale medier. Og det kan klares
automatisk og hurtigt.

Du kan lave en flot fotobog
direkte fra din Instagram.
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SÅDAN GØR DU
Dine daglige snapshots fra Instagram og Facebook kan blive til både løse papirbilleder, plakater og meget andet. På
socialprintstudio.com kan du fx lave en plakat med mellem 50 og 200 billeder i smukke grafiske rækker, printe en bog på 38
sider med dine favoritbilleder eller kreere en kalender ud af 365 små individuelle billeder. Det er enkelt og let at gå til, og her
løber vi igennem trinene for dig, som de ser ud, hvis man bestiller en fotobog til 175 kroner plus forsendelse. Vær opmærksom
på, at du kan risikere, din vare bliver dyrere, fordi der kommer moms og told oveni.

Vælg Shop Now, og vælg, hvilken ydelse du ønsker, ved at
trykke på billedet. Vi vælger Photobook. Klik Order Now.

Klik Upload photos. Vælg, hvor du henter fotos. Vælg fotos
via Choose files, eller træk dem over. Klik på Upload.

Vælg, om du vil hente billeder fra din Instagram eller din
computer. Vil du have billeder fra Facebook, skal du vælge
din computer. Senere får du muligheden for at trække dine
billeder fra Facebook. Klik på Continue.

Klik på Arrange selected photos, og sæt dine billeder i
den rækkefølge, du gerne have dem. De billeder, du gerne
vil have på forsiden af bogen, markerer du ved at klikke på
stjernen nederst til venstre. Klik på Preview your print.

Vælg det layout, du ønsker for bogen. Classic er med 38
billeder, et på hver side, mens Creative er 319 fotos i forskellige sidelayouts. Klik på Continue.

Klik på Edit title for at skrive en titel. Bladr videre, og tryk
på Edit your caption for lave tekster til billederne. Slå Captions fra for ingen tekst. Klik på Add to cart og Checkout.

HER KAN DU OGSÅ PRINTE DINE BILLEDER
CANVASPOP.COM: Få dine flotte billeder på et lærred.
STITCHTAGRAM.COM: Var det noget med en pude med dine bedste skud?
BLURB.COM: Lav en fysisk Facebook-bog og meget andet.
IMAGESNAP.COM: Giv nyt liv til køkkenet, og lav keramiske fliser ud af dine fotos.
SINCERELY.COM/POSTAGRAM: Send dine billeder på gammeldags vis med dine instabilleder som postkort.
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