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DigiFot

Prenovljeni DigiFot
..Od lokalne fotografske delavnice do tujih trgov..

Težko verjetno je, da še niste slišali za blagov
no znamko in spletno stran DigiFot, sploh če
ste že kdaj iskali najboljšega ponudnika za iz
delovanje fotoknjige, fotografij, platna, kole
darjev ali morda voščilnic. Če niste prepričani,
pokukajte na Digifot.com, spodaj pa si pogle
jmo kratko zgodovino podjetja in novosti.

Od lokalne fotografske
delavnice do tujih trgov

Pred več kot petdesetimi leti, leta 1963, je
Franc Šimonka z otvoritvijo samostojne obrtne
fotografske delavnice z nazivom Foto Šimonka
začrtal osnove razvoja družinske fotografske
poti v Prekmurju.
Skozi leta fotografskega delovanja je v tem
delu Slovenije zgradil prepoznavno ime, ki je
s časom postalo znak za kakovost. Dvig kako
vosti je gradil na posodabljanju znanja in
tehnologije.
Po končani fotografski šoli se mu je v podjetju
pridružila še hčerka Jolanda Šimonka, ki je v
naslednjih letih prevzela družinsko obrt in jo z
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ustanavljanjem novih poslovalnic razširila na
celotno področje Prekmurja.
Leta 1989 so investirali v sodobno strojno opre
mo za avtomatizirano izdelavo analognih foto
grafij ter jih začeli izdelovati za širši slovenski trg
in druge fotografske delavnice.
Zaradi prihajajoče digitalne dobe so se leta
1998 odločili in razvili lastno programsko ap
likacijo za prenos digitalnih datotek v fotografs
ko obdelavo. S tem so postali prvo slovensko in
eno od prvih podjetij na svetu s tovrstno po
slovno rešitvijo.
Kmalu so se pokazali prvi rezultati in pozitivni
odzivi trga na rešitev za naročanje fotografij na
spletu in vse bolj se je začela uveljavljati tudi nji
hova blagovna znamka DigiFot.
Zaradi nenehnega spremljanja svetovnih
trendov so se v podjetju odločili za nakup
najsodobnejše digitalne tiskarske tehnologije
za izdelavo fotoaplikacij, HP Indigo Press. S
tem je podjetje postalo prvi specializirani
slovenski ponudnik digitalno tiskanih foto
grafskih proizvodov.
Sodelovanje s profesionalnimi fotografi in za
htevnimi uporabniki jih je pripeljalo do orga
nizacije in aktivnega uvajanja novih tehnoloških
postopkov. Z uvajanjem klasičnih knjigoveških
mojstrov so začeli razvijati lastne unikatne izdel
ke v svetu profesionalne fotografije in tiska.
Zaradi širjenja poslovanja na tuje trge z že uvel
javljeno blagovno znamko v Sloveniji so ustano
vili samostojno podjetje – DigiFot, d. o. o. Z uva
janjem novih tehnologij in znanjem zagotavlja

jo celoten potek proizvodnje, od naročila do
končnega izdelka v lastni hiši, kar jim omogoča
kontrolo kakovosti in hitre dobavne roke.
Do danes so izoblikovali širok nabor profesion
alnih izdelkov, ki jih njihovi izbrani poslovni
partnerji in profesionalni fotografi uvrščajo v
svojo nadstandardno ponudbo visokokako
vostnih tiskanih fotoknjig.

Prenovljeni DigiFot
Lani 16. novembra pa so v podjetju DigiFot
naredili še en pomemben korak v svojem raz
voju. Predstavili so popolno prenovo bla
govne znamke DigiFot, prenovo spletne stra
ni ter njihovih dveh programov za naročanje
fotoknjig in drugih izdelkov. Poenostavili so
način naročanja, dodali nove izdelke (nove
oblike in velikosti koledarjev), razširili nabor
materialov in papirjev pri fotoknjigah ter do
dali veliko modernih pripravljenih predlog in
s tem poenostavili oblikovanje knjig in drugih
izdelkov. Vse z namenom narediti svoje pro
grame še bolj prijazne do uporabnikov.  (P. R.)
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