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IKEA bloggen LIVET HEMMA nu som
iPhone-app
LIVET HEMMA bloggen med community lanserades i samband med IKEA
katalogen i augusti i år. Bloggen har blivit mycket väl mottagen i bloggsfären
och av de många människorna med hjärta som klappar för heminredning och
IKEA. På LIVET HEMMA publicerar IKEA och communitymedlemmarna inlägg i
text, bild och film som sedan sprids i Sverige och världen över.
– Inredningsintresset hos det svenska folket är stort och även lusten att dela
med sig av egna idéer. LIVET HEMMA som iPhone-app gör det ännu enklare.
Tillsammans skapar vi en källa av tips och idéer att botanisera i, säger Tina
Björeman, pressansvarig IKEA Sverige.
Med hjälp av iPhone-appen LIVET HEMMA bläddrar användaren snabbt
mellan både bilder och filmer. Varje dag publiceras nya heminredningsidéer,
reportage och tips. Som medlem kan man även kommentera, bidra med egna
tips och bokmärka favorit-inlägg. Och med kameran i mobilen blir det ännu
enklare att dela med sig av inspiration i stunden.
Appen LIVET HEMMA är tillgänglig för gratis nedladdning på Itunes App
Store.
Besök Livet hemma här: www.ikea.se/livethemma
Vid frågor kontakta: Ylva Magnusson, pressansvarig IKEA Sverige, 0733- 53
12 97, ylva.magnusson@ikea.com

IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 33

miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Handla Hemma. IKEA
koncernen har 280 varuhus i 25 länder, som årligen besöks av 626 miljoner
människor. IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar på 28 språk.
www.ikea.se
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