
 
 

 

Nechte se inspirovat v pohodlí své pohovky  

díky nové aplikaci Westwingu pro iPhony 

 
Westwing Home & Living vydal novou aplikaci pro iPady a iPhony, díky níž se objevování nových 

inspirací a tipů z tepla domova stalo ještě příjemnější. Není náhodou, že se tak stalo právě s 

příchodem podzimu. 

 
MNICHOV, NĚMECKO – 15. října 2015 
 
Přivítejte podzim s novou aplikací Westwing Home & Living – nyní také pro iPady! Od dnešního dne je 
zdarma dostupná v Apple App Store. Vyhněte se předvánočnímu shonu a objevte nejnovější 
interiérové trendy pro podzim a zimu díky aplikaci Westwing Home & Living – pohodlně z vlastní 
pohovky. 
 
Jak tomu bylo dříve v případě iPhonu, nyní si můžete prohlížet aktuální kampaně Westwing Home & 
Living díky aplikaci na Vašem iPadu. „V poslední době nás hodně zákazníků žádalo o vytvoření aplikace 
pro iPady. Touto novou aplikací Westwing Home & Living vycházíme vstříc jejich přání,“ říká Delia 
Fischerová, zakladatelka Westwingu. 
 
Nová aplikace je plně optimalizována pro iOS 9 a uvádí svěží vzhled a pečlivě navržené detaily pro iPad, 
stejně jako pro iPhone. „S touto intuitivní aplikací můžete hravě objevovat jedinečné výrobky, nacházet 
nové inspirace a přitom mít stále přehled o nejnovějších trendech v oblasti home & living,“ říká dále 
Fischerová. Doplňkové funkce, jako je propojení s populárním Magazínem Westwing a přehrávání 
videí, budou následovat zanedlouho po vydání prvotní verze. Uživatelé se již mohou seznámit s 
přednostmi nové aplikace  Westwing Home & Living na stránce www.westwing.cz/app. 
 
Již dnes hraje aplikace pro iPhone, kterou si stáhlo přes 1,7 miliónu uživatelů, důležitou roli pro 
Westwing Home & Living. Vydáním této nové aplikace dává firma jasně najevo, že chce utvářet mobilní 
podobu trhu home & living, a zároveň posiluje svou pozici předního hráče na mezinárodním trhu e-
commerce v této oblasti. 
 
O firmě Westwing Home & Living 

 

Westwing (https://www.westwing.cz) je mezinárodní lídr na poli e-commerce v oblasti interiérových 

doplňků a nábytku, který svým klientům den co den nabízí výjimečné produkty. Hlavní sídlo firmy se 

nachází v Mnichově. Momentálně Westwing působí ve 14 zemích na 3 světadílech a zaměstnává přes 

1600 osob. Firma byla založena roku 2011 Delií Fischerovou, Georgem Biersackem, Matthiasem 

Siepem, Stefanem Smallem a Timem Schaefferem. Výnosy firmy Westwing v roce 2014 dosáhly 183 

milionů eur (110 milionů eur v roce 2013). Firma je financována skupinou investorů, mj. Access 

Industries, Fidelity Worldwide Investment, Investment AB Kinnevik, Odey, Rocket Internet, Summit 

Partners a Tengelmann Ventures. Weswing působí v Belgii, Brazílii, České republice, Francii, Itálii, 

Německu, Nizozemsku, Kazachstánu, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku a Švýcarsku. 

 

 
Více informací na stránkách:  

www.westwing.cz 

 



 
 
 
 
 
Doplňkové informace: 
Westwing Home & Living 

pr@westwing.cz 
 
 


