


Foto.no
Foto.no har vært Norges største redaksjonelle nettsted for fotointeresserte 
siden 1996. I de senere år har vi åpnet både nettbutikk og flott butikk i 
Barcode i Bjørvika.

 I februar 2019 kjøpte vi Interfoto AS som holder til på Skøyen i Oslo og har 
vært en institusjon i fotobransjen siden 60-tallet. Dette betyr at vi nå er 
Norges største faghandel innenfor foto- og videoutstyr. 

Foto.no/Interfoto er for alle som er interessert i foto, enten du fotograferer 
med mobiltelefon eller profesjonelt utstyr. Vi er nå litt over 50 personer med 
høy kunnskap og lidenskapelig interesse for foto og video. De fleste av oss 
har lang erfaring fra foto- og videobransjen. 
Vi selger de fleste kjente merkevarer.   



 

Butikkene
I butikkene kan man til enhver tid treffe våre 
dyktige fagselgere, se på og teste en stor del 
av vårt utvalg. 

Det er «tuch & Try» på det aller meste. 
Vi arrangerer en rekke spennende 
demoer, kurs, foredrag, prosamlinger 
og workshops i og rundt butikkene.

Butikkene har også en hyggelig sosial sone og 
spesielt god kaffe. 
Her har vi også vårt lager, og du hente produkter 
som er bestilt i nettbutikken. 

I butikken i Barcode/Bjørvika kan du printe bilder 
opp til 30 x 90 cm mens du venter.  



 

Avdeling Interfoto

Vår redaksjonelle side - www.foto.no

Vår nettbutikk - butikk.foto.no

På nett 
På vår redaksjonelle hovedside kan du lese 
om fotonyheter og andre fotoartikler. 
Denne siden har også en del brukerstyrte 
tjenester som bruktmarked, konkurranser, 
forum og bildekritikk. 

I vår nettbutikk kan du gjøre bestillinger og 
få varer tilsendt eller klargjort for henting i en 
av våre butikker.



www.foto.no

Pro-team
Foto.no har et eget Pro-team med spesielt høy kunnskap om 
profesjonell foto- og video. 

De jobber tett med både kunder og leverandører, og kan løse de fleste små 
og store utfordringer som måtte dukke opp. 

Vi har blant annet rammeavtale for hele Politietaten og vi leverer løsninger til 
de store mediehusene som NRK og TV2. Vi jobber også med en rekke små og 
større selskaper som på forskjellige måter bruker foto- og video. 

Fra avdeling Interfoto på Skøyen



Samarbeidsavtale
Foto.no har nå inngått en samarbeidsavtale med Oslo Tennisklubb
Det vil si at du som er medlem har tilgang til faste rabatter på noen produkter hos oss. 

Dette gjelder for tiden følgende:

• Arctic filter: 20%
• Leofoto stativer: 20%
• Aputure ledlys: 10%
• Savage studiobakgrunner: 10%
• Aurora blitz og blitztilbehør: 10%
• Tenba bæreutstyr: 10%
• Kaizer, lysbord til produktfoto: 10%
• Tokina optikk: 10%
• Boya lydprodukter: 10%

For å få tilgang til rabattene må du gjøre følgende:

Registrere deg på vanlig måte i vår nettbutikk: https://butikk.foto.no
I feltet med kampanjekode skriver du koden: Tennis 
Hvis du allerede har logget inn kan du gå inn på «min side» og skrive inn koden der. 
Du finner også dette feltet i kassen. Da får du automatisk opp rabattene som gjelder 
for deg. 

I butikkene opplyser du bare om at du er medlem av Oslo Tennisklubb. 
Vi anbefaler at du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev. Da får du jevnlig 
infomail om alle våre kurs/foredrag og andre aktiviteter, kampanjer, nyheter etc. 

Velkommen skal du være! 

• Lastolite lysformingsverktøy: 10%
• Reflekta skanner/digitaliserings-produkter: 10%
• Sandisk og Lexar minnekort: 5%
• Epson Luster fotopapir: 10%
• Hahnemühle kunstfotopapir: 10%
• Energizer batterier: 10%
• Bilder produsert i butikk (inntil 30 x 90): 25% på

ordrer over kr. 200

https://ext.mnm.as/s/2796/10213


Foto:OSU

Drammensveien 130 C-14
www.interfoto.no   
Tlf: 97 11 55 00

Man-Fre: 08-17 
Torsdag: 08-18 
Lørdag: Stengt

Avdeling Interfoto   Dronning Eufemias gate 12   
www.foto.no   
Tlf: 46 46 24 24

Man-Fre:10-18 
Lørdag: 10-16

Foto.no i  Barcode 


