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ansatte

Bjørg Owren
Adm. direktør/
AnsvArlig redAktør
Bjørg har den daglige ledelse 
av IFI, hvilket innebærer bl.a. 
administrasjon, økonomi- 
styring, personalledelse og 
strategi- og produktutvikling. 
I tillegg er hun ansvarlig  
redaktør, og skribent i både i 
interne og eksterne publika-
sjoner. Hun jobber aktivt med 
mediekontakt og foredrags-
virksomhet, og er i stor grad 
kontorets ansikt utad, for ek-
sempel gjennom opptredener 
på «God Morgen, Norge!». 

Trine Midtsem
prosjektleder

Trine er ansvarlig for oppus-
singsprosjektene, der hun 
følger hele prosessen med 
utvelging, koordinering, opp- 
følging og sikrer flerbruk av  
stoffet. Hun har i tillegg ansvar 
for showroom, assisterer ved  
forberedelse til «God morgen, 
Norge!» og følger opp Mystery 
Shopping. Ellers planlegger 
hun eksterne arrangementer, 
har medlemskontakt, holder 
sentralbord og sender ut/
fakturerer temahefter. 

Øistein Lie
journAlist

Øistein er tidligere redaktør 
av Fargemagasinet, men 
jobber nå som journalist. 
Han driver med idé, tekst 
og foto hovedsakelig til 
Fargemagasinet, men også 
til Inspirasjon og ifi.no. Han 
genererer stoff til bransje-
statistikk, økonomi og handel,  
offentlige bygg, innovativt, 
hendt & hørt og produkt-
nyheter. 

Kristian Owren
mArkedssjef/
redAktør ifi.no
Kristian er redaktør for ifi.no, 
og har ansvaret for markeds-
føring og salg av IFI som 
helhet, ifi.no, Inspirasjon og 
Fargemagasinet. Han jobber 
aktivt med relasjonsbygging, 
medlemsverving og presse-
kontakt, samt strategi- og 
produktutviklingsarbeid. I 
tillegg tar han en del bilder 
og tar seg av den daglige 
driften av datanettverket. 

Linda B. Hartz
grAfisk designer

Linda er ansvarlig for layout 
på samtlige av IFIs publika-
sjoner: Fargemagasinet, 
Inspirasjon, Temahefter, IFIs 
grafiske profil, utforming av 
annonser, årsberetning, 
messemateriell og trykksaker. 

Rolf G. Lundberg
Annonsesjef

Rolf driver eget selskap, 
Annonsehuset DA, men 
deltar i interne planmøter 
og er en integrert del av 
miljøet hos IFI. Han er 
ansvarlig for annonsesalg
til både Fargemagasinet 
og Inspirasjon. 

Åshild Nyhus Tyssen
informAsjons-
konsulent
Åshild driver med idé, 
research, tekst og foto til 
Fargemagasinet, Inspirasjon 
og ifi.no, og er medforfatter 
i Bolig Pluss. Åshild har 
fast medlemskontakt med 
Astex, Bergen Malingfabrikk, 
Brynsløkken, Fibotex, DLW, 
Interface, Polyflor, Scanox, 
Interface, Toso og Inspirasjon 
Interiør. 

Gitte Granstrøm
journAlist/informA-
sjonskonsulent
Gitte driver med idé, 
research, tekst og foto til 
Fargemagasinet, Inspirasjon 
og ifi.no, og er medforfatter 
i Aftenposten. Gitte har fast 
medlemskontakt med Alanor, 
Alfort & Cronholm, Beckers, 
Casco, Deco Systems, 
Egetepper, Flügger, Höganäs, 
INTAG, Jotun, Kasthall, 
Kemetyl, MAL og Tapethuset. 

Eleni Maria Stene
journAlist/informA-
sjonskonsulent
Eleni driver med idé, 
research, tekst og foto til 
Fargemagasinet, Inspirasjon  
og ifi.no. Hun har fast 
medlemskontakt med Biri 
Tapet, Borge, Danfloor, 
Forbo, Green Apple, Henkel, 
Herdins, IBG, Stiltre, Jordan, 
Nordsjö, Steen-Hansen 
Maling, Teppeabo og Tarkett.

Vera Fogh
AdministrAsjons-
sekretær
Vera er ansvarlig for med-
lemsbasen, abonnements-
basen og innkreving av 
produktavgift. Hun samler 
og arkiverer pressekipp til 
medlemmer, og står for 
utsendelse av post, samt 
innkjøp av rekvisita. Hun har 
også et økonomisk ansvar, 
og sørger for at faktureringer 
og betalinger blir gjort. I til-
legg er hun fast korrekturleser 
og assisterer på Interiørforum. 
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prosjekter

for ifi er det viktig å ha god kontakt 
med folk som pusser opp. de er 
eksperter på hva som er nødvendig 
kunnskap for å lykkes. spørsmålene 
deres og småstopp underveis er 
nyttig informasjon for oss, og en god 
kilde til at vi kan bli den hjelperen vi 
har ambisjoner om å være. Huseierne 
er jo de som best vet hvor skoen 
trykker, og når de kommer til oss med 
sine spørsmål, utfordringer og bekym-
ringer, danner dette ofte utgangs-
punktet for et prosjekt. ethvert spørs-
mål er grunnlag for en ny artikkel.
Hensikten med prosjektene er å 

inspirere leserne til å pusse opp og 
vedlikeholde - på riktig måte. det 
skal være læring i stoffet vi henter 
ut. Betydningen av å følge folk tett 
på i oppussingsprosessen er uvur-på i oppussingsprosessen er uvur-på i oppussingsprosessen er uvur
derlig, både for oss og for eierne 
våre; vi har mulighet til å påvirke folk 
bl.a. i valg av produkter, framgangs-
måter, teknikker, former og farger. 

vi har til enhver tid et titalls prosjekter 
gående med og hos privatpersoner. 
majoriteten av disse blir stoff til inspi-
rasjon og fargemagasinet. dargemagasinet. dargemagasinet. e reste-
rende prosjektene samarbeider vi med 
flere ukeblader om, og de kommer 
på trykk i de respektive bladene, 
noe som gir oss en unik mulighet til 
å spre det glade budskap i flere og 
forskjellige kanaler. samtlige prosjek-
ter legges etter hvert ut på ifi.no. 

Trines hovedoppgave er å 
vurdere potensielle oppus-
singsprosjekter, å adminis-
trere de som blir en realitet og 
sørge for at de kommer på 
trykk og blir lagt ut på ifi.no.

iFi deltar i  prosjekter for å få  

 deltar i  prosjekter for å få  vite hva som inspirerer 

folk og hvilke behov for kunnskap de har

Alle hva, hvordan og hvorfor underveis gir nyttig
informasjon om hva det bør fokuseres på. 

i skrivende stund har vi 27 prosjekter 
i gang, i samarbeid med privat-
personer rundt i landet. Medlem- 
menes produkter og løsninger 
benyttes og plasseres i interiørene.  
Krav til og forutsetninger for pro- 
sjektene er blant annet at de har 
løsninger som er av interesse for  
mange, tilfører ny viten eller med-
fører bruk av nye produkter og/ 
eller teknikker. Redaksjoner over 
hele landet har avtale med oss om 
å låne tekster og bilder fra ifi.no. 
dette bidrar til at prosjektene lever 
lenge etter at de har stått på 
trykk hos oss og hos samarbeids-
partnerne våre. Prosjektene våre 
er gjenstand for mye oppmerk-
somhet, og vi får mange henven-
delser fra lesere som har spørs-
mål om produkter og løsninger.

PROSJEKTLEdER i iFi

trine midtsem

om
ifi
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STRaTEGiSK RÅdGiVER i BRyNSLØKKEN

finn wang

vi er et lite selskap, og trenger et pressekontor og en mulighet til å kommunisere med 
bransjen og markedet på en effektiv og økonomisk fornuftig måte. vi får hjelp til å nå 
medlemsbutikker, aviser og tidsskrifter, og ikke minst forbrukerne, med mye og interessant 
informasjon om løsninger på hverdagsproblemer. ifi er en dyktig og nøytral formidler, 
som ved sin væremåte oppfattes som seriøs, faglig og kunnskapsrik. 

produkt-
leverandørene

ifi er en unik bransjeorganisasjon som på nøytralt grunnlag setter vår bransje og det vi er 
gode på i fokus. konkurransen om forbrukerkronene er stor, og ifi er en viktig bidragsyter til 
at forbrukerne tar en riktig beslutning: puss opp! kombinasjonen av konsument- og prosjekt-
løsninger er optimal og er også med på å trygge sisteleddets beslutninger. når ned-
gangstider kommer, er kanskje plattformen og nettverket ifi har en utrolig viktig 
posisjon for å holde vårt marked «levende». ifi er også, via fargemagasinet, en 
viktig kilde til å informere, utdanne og inspirere alle medlemmenes medarbei-
dere. ifi har også stort kunnskapsnivå og er en nøytral instans forbrukerne kan 
ringe til eller gå inn på nettet på. det er svært få av medlemmene som har 
mulighet til å etablere det nettverk ifi har. ifi vet videre hva pressen generelt 
er ute etter. det drar medlemmene nytte av.

diREKTØR i TaRKETT

pål kyhring

medlemskapet i ifi gir god nytteverdi i form av mer blest 
om produktene våre. ifi skriver om og markedsfører 
produktene våre i bladene og markedsfører trender fra 
oss på tv. ifi er også med på å lage informasjonsmateriell 
som hjelper oss med å informere markedet generelt. 
jeg tenker på tapetsering, gulvlegging osv. det er viktig  
for oss at både brukere og forhandlere er godt infor-
mert. ifis styrke er at de kan presentere produkter på 
en litt mer nøytral måte enn det vi som leverandører 
kan. ifi samler bransjen med generell informasjon 
ut til privatkunder og bedriftskunder som ellers ville 
vært for dyrt og tidkrevende for enkeltmedlemmer. 
det sparer oss for både tid og kostnader og gir et 
objektivt uttrykk utad.

daGLiG LEdER i iNTERiØRaGENTuRER J. SVEEN aS

janicke sveen

iFis medlemmer utgjør en variert og 

representativ miks av bransjens aktører

iFis medlemmer utgjør en variert 
og representativ miks av bransjens 
aktører: 

  38 produsentselskaper
  605 detaljister
  441 malermestere
  22 butikkjeder
  49 konsulenter/interiørrådgivere
  Totalt har iFi 994 medlemmer

Medlemskapet i iFi gir eksponering 
av produkter og tjenester i mediene 
og gjennom iFis egne kanaler. iFi 
skaper møteplasser for bransjen, blant 
annet gjennom trendseminarer/kick 
off to ganger årlig. Medlemskapet gir 
også gratis standplass sammen med 
iFi for produsenter på «Gjør din bolig 
bedre»-messene, videre gir medlemskap 
oppføring på iFis bransjesøk, tilgang på 
iFis bildearkiv og tilgang inspirasjon og 
temahefter. Som medlem får man også 
rabatt på annonser og publikasjoner. 
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