MijnAlbum.nl houdt op te bestaan in huidige vorm
3,987,000 gebruikers overgezet naar MyAlbum - Visual Storytelling
MijnAlbum.nl dat sinds 2004 actief is zal vandaag in de huidige vorm ophouden te bestaan. De
migratie van mijnalbum.nl en al haar internationale zustersites naar ons nieuwe visual storytelling
platform myalbum.com (ruim 3 miljoen accounts) is inmiddels voltooid.

“Het delen van je foto's is weer leuk geworden mEen prachtig opgemaakt visueel
verhaal in vijf minuutjes, het delen van je foto’s en video’s delen is weer leuk!„
— Jos de Schiffart, co-founder MyAlbum

MyAlbum is een nieuw Visual Storytelling platform waar je prachtige albums maakt van je
foto’s en video’s. Beleef je favoriete momenten opnieuw, wanneer en op welk apparaat je maar
wil.
Het Nederlandse MyAlbum komt voort uit een management buyout van MijnAlbum.nl in het voorjaar
van 2014. Het 14 koppige team lanceerde in mei dit jaar de beta versie van de site. De multi platform
site en iOS app trokken 74,300 gebruikers in de eerste drie maanden. Dit was het gevolg van diverse
erg positieve reviews. In totaal 3,987,000 mijnalbum gebruikers met 325 miljoen foto’s zijn overgezet

naar het nieuwe platform. Hun albums zijn omgezet naar ‘visual stories’ die ze verder kunnen
verrijken, zij geven het platform een vliegende start.
MyAlbum is beschikbaar in vijf talen en focust voornamelijk op de Europese en Noord Amerikaanse
markt. Het platform zet in op storytelling als de volgende stap in de evolutie van foto- en videosharing
sites en sociale netwerken. Door gebruik te maken van slimme algoritmes krijgen de belangrijkste
foto’s en video’s de nadruk in een album. Het minimalistische en cleane design kan worden
gecustomized met teksten, toeristische informatie en kleuren. Zo kun je met hetzelfde platform erg
uiteenlopende verhalen maken zoals te zien in de 'curated collection'. Verhalen verschillen van een
persoonlijk reisverhaal tot een nieuws artikel of een openbaar beschikbaar portfolio als promotie voor
je werk.
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OVER MYALBUM - VISUAL STORYTELLING

Our Story
Happiness comes from the things you do and experience. We want to help you keep a hold of this happiness so
you can continue to enjoy it. This is why we created MyAlbum, a way to easily turn your stories into smart
beautiful albums so you can continue to enjoy them
The product
Turn your photos and videos into beautiful albums. Continue to enjoy them at any time on any device.
The team
The MyAlbum team is a close knit team of 14 young professionals with a love for photography and design. We are
passionate about empowering people with innovative technology which helps them create beautiful visual stories.
Seeing all these beautiful creations really excites us and inspires us to keep on improving.
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