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Świat się nie skończył się na Kolumbie i jego odkryciach. Nie kończy też na Facebooku, mimo że jest największy i
pewnie najbardziej popularny. Nie skończy się również na Internecie, choć być może są już tacy, którzy niczego poza
nim nie widzą, a nawet nie są w stanie sobie wyobrazić. Wciąż są jakieś ciekawe miejsca do odkrycia jeszcze przed
reklamowanym „końcem świata”. A i później z pewnością także będą.

Dla użytkowników i fanów Amiki takim miejscem może być Pinterest. Wystarczy wybrać odpowiedni przycisk na
stronie www.amica.com.pl , który przeniesie nas – jeszcze nie w czasie, ale na pewno już w przestrzeni – do miejsca,
gdzie prezentowane są zdjęcia produktów – sprzętu AGD – a także eventów, czyli wydarzeń z udziałem Amiki.
Już dziś można więc na Pintereście obejrzeć 3 piny najnowszego, najbardziej technologicznie zaawansowanego
piekarnika Integra Smart z rewelacyjnym wyświetlaczem, a także 5 pinów innego hitu Amiki – piekarnika Zen,
wyróżnionego nagrodą red dot best of the best 2012 za najlepszy na świecie design. Jest tam także sporo małego AGD
– 6 pinów – które dopełnia prezentację innowacyjnych rozwiązań dla współczesnej kuchni.
Równie ciekawe mogą się okazać zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez Amikę oraz takich, w których firma
uczestniczyła. Do tych pierwszych należą piny z konferencji prasowej, w której wzięła udział Agnieszka Radwańska,
znana z najsłynniejszych turniejów tenisowych świata i telewizyjnej kampanii reklamowej linii Integra Smart. Te
drugie mają najliczniejszą ekspozycję – 8 pinów – która odzwierciedla zarówno atmosferę stoiska Amiki na Targach
Rodzinnych w Warszawie, jak i najbardziej atrakcyjną dla publiczności część tego wydarzenia, jakim były pokazy
kulinarne Tomasza Jakubiaka.
Jak widać, innowacyjne podejście Amiki do sprzętu AGD, które łatwo sprawdzić w codziennej praktyce, znalazło też
swoje odbicie w komunikacji z użytkownikami. Pinterest, po Facebooku i Flickr, to kolejne ciekawe miejsce, gdzie
można dostać się bezpośrednio ze strony internetowej Amiki, by zobaczyć i dowiedzieć się jeszcze więcej.
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