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EM I SKÆG 2012: Braun cruZer lader fodboldfans tage hævn -
med god stil!
Sejr, nederlag eller uafgjort – i samarbejde med Braun cruZer kan du nu stemme dit hold til sejr i EM i Skæg 2012.  

Intet slår følelsen af ens landsmænd, der besejrer en rival. Desværre gør det lige så ondt, når man bliver ramt af et nederlag. Under
sommerens fodbold-EM i Polen og Ukraine er Braun cruZer og skæg-styling-sitet shaveyourstyle.com gået sammen om at lindre
nederlagets smerte og styrke glæden ved sejr med fokus på den gode stil.

Når en kamp er fløjtet af i gruppespillet, kan fodboldfans genoplive gamle rivaliseringer i EM i Skæg, som er baseret på deres fodboldidolers
skægstil. Efter episke sammenstød mellem Danmark og Holland, Spanien – Italien og Frankrig – England kan fodboldfans gå i online kamp
og støtte deres landshold.

Så snart de 90 minutter på plænen er forbi, har fodboldfans 90 timer til at stemme på deres holds skæg på shaveyourstyle.com. Jo flere
fans der spreder ordet, online eller i virkeligheden – des bedre er deres holds chancer for sejr. Vinderen bliver annonceret på
shaveyourstyle.com og på Facebook.

Peter Wallentin, PR Manager for Braun i Norden, udtaler: “Denne sommer vil fodboldfans ikke stille sig tilfreds med en andenplads. Skulle
katastrofen alligevel indtræffe, kan man med EM i Skæg forbeholde sig håneretten i kampen om god stil. Sejren er som bekendt
meningsløs, hvis ikke den er kommet i land med god stil. Så udover at opnå lidt oprejsning på shaveyourstyle.com kan fans udveksle
kommentarer og hylde fodboldspilleres skæg – både nutidens stjerner og tidligere tiders skægkoryfæer.”

Alle landshold er repræsenteret af fem forskellige skæg-stil-ikoner, og der er naturligvis en del at vælge imellem, da fodboldspillere hverken
er bange for at udtrykke sig med imponerende boldteknik eller gennem deres personlige skæg stil.

Når EM i fodbold går i gang fredag d. 8. juni kl. 18.00, kan fodboldfans ikke gøre andet, end blot at se på mens deres hold vinder eller taber i
Polen eller Ukraine. Med EM i Skæg kan fodboldfans og deres venner spille en afgørende rolle om stil-sejren i Europa.

Kampene i EM i Skæg 2012 udspiller sig på shaveyourstyle.com fra d. 8. juni til d. 1. juli 2012.

Se her, hvilke danske skæg-ikoner du kan stemme på: http://www.shaveyourstyle.com/euro-beard-cup/countries/denmark.html

BRUG DENNE QR KODE FOR AT KOMME DIREKTE TIL EM i SKÆG PÅ WWW.SHAVEYOURSTYLE.COM



For mere information om kampagnen, kontakt venligst;           

Peter Wallentin, PR Manager Braun Norden. Telefon: +46 8 5352 8456, email: wallentin.p@pg.com
                                                                                             

Matilde Clausen, MSL, Braun pressekontakt, email: matilde.clausen@mslgroup.com

P&G Beauty
P&G Beauty making beauty dreams real. Med mere end 100 brands i over 130 lande er P&G Beauty en af verdens største aktører inden for Beauty
området. P&G Beauty står bag etablerede brands for at opfylde alle skønhedsrelaterede behov, blandt andet Aussie®, Pantene®, Olay®, Head and
Shoulders®, Wella®, VIVA®, Max Factor®, Sassoon Professional®, Wellaflex®, Sebastian Professional®, Koleston®, Venus®, Gillette®, SK-II®, Wella
Professionals® samt dufte fra Hugo®, Boss® og Lacoste®. Besøg http://www.dk.pg.com for de seneste nyheder og mere information om P&G og deres
brands.


