persbericht
Maak jouw online herinneringen tastbaar met Mijn Boek van HEMA
Bladeren door de printversie van jouw social wall
Amsterdam, 6 januari 2017 – HEMA biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om al jouw
online herinneringen weer tastbaar te maken met Mijn Boek. Met Mijn Boek maak je
snel en eenvoudig een boek van je Facebook en/ of Instagram posts. Zo blader je
makkelijk door je foto’s én berichten en ben je ervan verzekerd dat het altijd bewaard
blijft. Of het nu een jaaroverzicht is, een fotoverslag van een mooie reis, een huwelijk
of een ander spetterend feest, alles is mogelijk. Door het gebruik van QR codes kun je
zelfs video’s in het boek opnemen en bekijken via smartphone of tablet.
Het maken van Mijn Boek is heel eenvoudig. Je logt in met je Facebook en/ of Instagram
account en HEMA stelt het boek vervolgens voor je samen. Uiteraard kun je zelf de inhoud en
de opmaak aanpassen. Zo bepaal je bijvoorbeeld zelf welke periode, berichten en foto’s
worden opgenomen, maar kun je ook de cover en de kleuren kiezen. Met Mijn Boek kun je al
jouw belevenissen, foto’s en de reacties daarop tot aan 2008 bundelen tot een mooi
naslagwerk.
Post jij heel jouw leven online? Je kunt boeken maken tot wel 500 pagina’s! Als dat nog te
weinig is, bestel je net zo makkelijk een hele set boeken. Bewaar nu jouw dierbare online
herinneringen in Mijn Boek.
Zo werkt het:












Ga naar hema.nl/mijnboek
Log in met jouw Facebook en/ of Instagram
account
Importeer eenvoudig je Instagram- en/ of
Facebook posts.
Selecteer zelf de periode die je wilt
vastleggen in je boek.
Bepaal welke foto’s en reacties je wilt
opnemen of juist wilt uitsluiten.
Het boek heeft minimaal 26 tot maximaal
500 pagina’s.
Kies uit twee soorten omslagen: een zachte
omslag of een harde omslag.
Kies uit verschillende soorten papier:
standaard of premium.
Bepaal zelf de kleur en indeling van jouw
omslag.
Bekijk het voorbeeld van je boek voordat je
bestelt.
Bestel Mijn Boek en laat het thuisbezorgen
of haal het op bij de dichtstbijzijnde HEMA.

Voor meer informatie zie: hema.nl/mijnboek
EINDE
Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met
producten die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs.
HEMA heeft meer dan 700 winkels in 7 landen, 17.000 medewerkers en circa 32.000
producten en diensten. Echt HEMA.

Noot aan de redactie:
Interesse om Mijn Boek te proberen? Vraag via onderstaand emailadres een code aan om
een gratis boek (t.w.v. €40,-) te maken.
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
HEMA B.V.
Afdeling Marketing PR
Pauline Marres
T: 020-3114403
E:perskamer@hema.nl

