
Kunskapstavlan ® expanderar ytterligare och säljer posters genom H&M HOME

Tidigare under hösten lanserade Kunskapstavlan® sin globala hemsida www.kunskapstavlan.com med posters på engelska och gick
därmed ut internationellt. Nu växer företaget ytterligare och kan nu räkna H&M HOME som en av sina återförsäljare. Tre nyheter från
Kunskapstavlan® ”Fika”, ”Kitchen Guide” och ”Washing Symbols” kommer att finnas till försäljning hos H&M HOME senare i höst.

- Vi är i en spännande tillväxtfas just nu i och med lanseringen av vår internationella hemsida tidigare under hösten. Att vi dessutom kan
räkna H&M HOME som en återförsäljare av våra engelska tavlor känns både smickrande och roligt! Säger Jennie B Lindfors och
Agneta Norlin, grundare och ägare av Kunskapstavlan®.

Kunskapstavlan® har sedan starten 2016 skapat design som förmedlar kunskap. Varumärkets mål och mission är att skapa hållbar
inredning som kombinerar nytta med nöje. Genom sina tavlor ger de kunskapen ett nytt ansikte i hemmet.

- Kunskapstavlan kombinerar det bästa av två världar, heminredning och lärande. Vi är övertygade om att deras produkter kommer tas
väl emot av våra kunder eftersom dessa posters blir ett naturligt inslag i våra butiker vars syfte är att inspirerar kunden till att skapa ett
personligt hem och stärker vårt erbjudande som fullkonceptsbutik, säger Camilla Henriksson, kommunikations- och marknadschef för
H&M HOME.

Posters kommer att finnas till försäljning globalt på hm.com/home samt i utvalda H&M HOME konceptbutiker i Europa med säljstart i
november.

"Kunskapstavlan® skapar design som förmedlar kunskap. För alla rum, för honom och henne, för stor och liten. Vårt mål och mission är att skapa något
mer än bara design och vacker konst. Att utmana den klassiska designen och skapa hållbar inredning. Kunskapstavlan® trycks på ett ekologiskt och
åldersbeständigt premiumpapper som både är certifierade med EU Ecolable och FSC. Kunskapstavlan® produceras i Sverige på vårt Svanencertifierade
tryckeri."

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:



EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com 


