
SKANDALE! VI TABTE PÅ PLÆNEN:

NU GÆLDER DET KAMPEN OM GOD STIL!
Det er for sent at ændre kampens udfald, men du kan sikre Danmark en sejr i EM i Skæg.

Danmark tabte 3-2 til Portugal. Nu kan danske fans stemme landsholdet til en stilsikker sejr i EM i Skæg på shaveyourstyle.com,
der er verdens første online magasin dedikeret til god skægstil – sponsoreret af Braun cruZer. EM i Skæg er baseret på landenes
mest kendte koryfæer, når det kommer til skægstil, og her kan Danmark genvinde lidt af den den nationale stolthed i god stil.

I op til 90 timer efter sidste fløjt kan fans fortsætte rivaliseringen online og støtte deres skæg-stilikoner, der føres an af fem
nationale superstjerner fra fortidens fodboldbaner og det aktuelle landshold.

Peter Wallentin, PR Manager for Braun i Norden, udtaler: “Hvad enten landsholdet taber, vinder eller spiller uafgjort, kan fans fra
begge sider dyste om, hvem der har den bedste stil i EM i Skæg, mens de sunder sig ovenpå den seneste nervepirrende kamp.
Vi kender alle de ikoniske fodboldstjerner med en særlig skægstil fra fortiden og i dag, og denne sommer kan fans hylde både
nutidens stjerner og tidligere tiders skægikoner på Shaveyourstyle.com.”

EM i Skæg giver fodboldfans mulighed for at genskabe hver EM-kamp fra øjeblikket kampen fløjtes. Det kræver tre enkle trin at
komme i gang:

1. Klik ind på www.shaveyourstyle.com

2. Tjek fodboldspillernes kamp om den gode skægstil, og stem på din favorit

3. Spred ordet og forøg den danske chance for sejr

Skynd dig! Glem overtid og straffespark; efter 90 timer er kampen forbi.

Note til redaktører:

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.


