
IMPRIME OS TEUS MELLORES MOMENTOS

a viaxe a Mallorca

a boda de Ana

o cumpreanos de Luis o bautizo de Inés
a excursión polo monte

recollendo cogumelosa comuñón de Alfonso

aquel día en alta mar
a viaxe de noivosNadal 2007

paseando pola cidade
imos de pesca

os abós
as bodas de prata 

toda a familiao meu can Lucas



Unidixital  e Fotocodex ofrécenche a 
posibilidade de imprimir as túas fotos de forma 
rápida e cómoda. A cea de fin de curso,  a 
viaxe cos amigos, a túa voda, un aniversario, 
convertido nun auténtico libro, cosido e 
encadernado coa mellor calidade. 

Grazas ao innovador servizo Web de Fotocodex 
poderás compartir todas as túas fotos e as dos 
teus amigos ou familiares, sen necesidade de 
descargar ningún programa de edición. Con 
esta revolucionaria solución Web poderedes 
traballar todos xuntos online, e agrupar esas 
fantásticas fotografías para construír o voso 
álbum colectivo, tanto se son fotos que só 
tomaches ti ou que tomaron entre varios. 

¡Crea o teu proxecto! Envía invitacións á xente 
do teu grupo. Esquence a obrigación de andar 
pedindo fotos por e-mail ou baixalas de sitios 
onde se comparten fotos. Acabouse o recibir 
cd´s por correo. ¡Xa verás que sinxelo!

Canta máis xente faga fotos, menos traballo 
haberá para cada un. Se todos contribúen, 
o resultado será un auténtico álbum de 
fotografías dixital que recolle o teu gran 
momento desde unha perspectiva múltiple. E 
ademais, levámosche o teu álbum á túa casa 
para que non te preocupes de nada.

Unidixital e Fotocodex ofrécenche 
un amplo abanico de posibilidades para 
crear o teu álbum dixital:

z Libros con tapa dura

z Libros con Wire-o 

z Revistas

z Calendarios 

¿Por que imprimir as túas fotos dixitais con Unidixital e Fotocodex? 
 Para gozar das túas fotos dixitais dunha forma inmediata. 

 Para non depender dun computador para ver as túas fotos dixitais. 

  Para compartir os momentos que viviches coa túa familia  
e amigos de forma sinxela. 

  Para gozar do brillo e do tacto das túas fotos dixitais impresas  
en papel de alta calidade en formato álbum. 

  Pola comodidade do servizo para imprimir fotos dixitais  
con Unidixital e Fotocodex

Non dubides en probalo. Entra en www.unidixital.com 
e descobre un mundo de posibilidades para crear e 
imprimir o teu álbum dixital.

Se desexas ver mostras reais dos acabados e a 
impresión podes facelo solicitándoas na tenda 
Unidixital da USC.


