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RUM-titlarna lanserar webbplattformen
ByRum.se
Stockholm, 7 december 2020

8 december lanserar RUM-titlarna sin nya webbplattform, ByRum.se.
ByRum.se är en plattform för den arkitektur-, design- och
inredningsintresserade – en självklar plats för den som vill hålla sig
uppdaterad och inspireras av engagerande, högkvalitativt och stilsäkert
innehåll.

I 22 år har RUM-titlarna skrivit om arkitektur och design. Vi är i dag stolta
över det förtroende vi genom åren vunnit inom branschen, och att till vårt
nätverk kunna räkna några av Sveriges främsta design- och
arkitekturjournalister. Med ByRum.se tar vi vårt vinnande koncept vidare och
samlar webbexklusivt material tillsammans med utvalt innehåll från våra fyra
RUM-titlar – Tidskriften Rum, Nya Rum, Rum Hemma och Rum Ute.
– Vi är stolta och glada över att kunna lansera ByRum.se som en
vidareutveckling av våra tidigare titlar inom RUM-familjen, säger Jacop
Merlini, vd och ansvarig utgivare.
– Det har varit otroligt kul att vara med och bygga upp By Rum från starten.
Att få dyka ner i allt det här fina materialet som våra tryckta magasin har
producerat genom åren är ju en redaktörs dröm, och nu är jag väldigt
exalterad över att få dela det, samt helt nyproducerat innehåll, med resten av
världen. Man kommer få se ett särskilt fokus på hantverk, tidlösa
formklassiker och långsam design, säger Tina Vernon, webbredaktör.
Utöver det egna redaktionella materialet är fyra bloggar knutna till
plattformen – Ida Lauga, inredningsstylist, Julia Glanzelius, trädgårdsarkitekt,
Märta Louise Karlsson, glasformgivare, samt Fredrik Högvall, upphovsman till
Instagramkontot @stugdrommen.
Responsen från bransch och annonsörer har varit mycket positiv, och nu ser vi
fram emot att möta våra läsare och fortsätta göra det vi gör bäst – förmedla
välarbetat, engagerande och inspirerande innehåll kring design, arkitektur
och inredning – även digitalt.
https://www.byrum.se
Vid frågor, kontakta:
Tina Vernon, webbredaktör
tina.vernon@itsmedia.se
Jacop Merlini, vd och ansvarig utgivare
jacop.merlini@itsmedia.se

It is media Svenska AB ger ut titlarna: Tidskriften RUM, Nya Rum, Rum
Hemma och Rum Ute. Förlaget startade 2004. www.byrum.se

Kontaktpersoner
Anna Mikulic
Presskontakt
Koordinator
anna.mikulic@itsmedia.se

