
Rejta lanserar social Facebook-app för Timeline
Eniros tjänst Rejta, en site för omdömmen, blir ett av de första i Sverige med den nya typen av sociala Facebook-appar.
Konsumenterna söker och rejtar allt fler produkter, tjänster och företag. Genom appen kopplas rejta.se ihop med Facebook och
användarna kan på ett enkelt sätt dela med sig av sina omdömen till sina vänner direkt på Facebook.

 – Omdömen är en växande trend. Varannan svensk har skrivit omdömen det senaste året och var fjärde konsument väljer bort företag som
har få omdömen. Med Facebookintegrationen blir det enklare att dela med sig av sina omdömen vilket också underlättar köpbesluten, säger
Mattias Wedar, VD på Eniro Sverige.

Genom Rejtas nya Facebook-app kopplas Rejta.se ihop med Facebook. Via appen publiceras rejtningar av olika företag i nyhetsflödet (de
tidigare statusraderna) och tickern (det realtidsuppdaterade flödet längst upp till höger) på på Facebooksidan Dessutom samlas användarnas
alla rejtningar i en box i deras nya Timeline-profiler, vilket gör det enkelt att se vad ens vänner gillar och inte.

För mer information, kontakta gärna:

Christina Sjölund, Acting Manager Corporate Press & PR på Eniro,Christina.sjolund@eniro.com eller 072-240 29 30
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