
           

Michelins mission er at forbedre bæredygtige transporter ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af køretøjer. Michelin 
udgiver også rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort samt elektroniske rejsetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor 
ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin beskæftiger 111.200 mennesker i mere end 170 lande, heraf cirka 300 i Norden. Hvis du 
vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk  
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Få Michelins nordiske restauranter på telefonen 
 
Michelin har samlet alle restauranter fra den nordi ske Michelin-
guide i en gratis app til iPhone og Android-telefon er. Oversigten 
over restauranter bliver opdateret kort efter, at G uide Michelin 
Nordic Cities 2015 præsenteres d. 26 februar. 
 
Allerede i dag kan Michelins nordiske restauranter hentes ned til iPhone og Android-
telefoner. I app’en findes udvalget af restauranter i Norden fra ’Guide Michelin Main 
Cities of Europe 2014’, som udkom i marts sidste år. 
 
Når den første udgave af Michelins nye nordiske guide, Guide Michelin Nordic Cities 2015, udkommer, 
kan madentusiaster med få tryk på deres smartphone se samtlige af de nordiske restauranter, der har 
fundet vej til guiden. Dermed vil alle, som installerer Michelins app, hurtigt kunne se, hvilke restauranter i 
Danmark, der bliver tildelt stjerner i årets udgave af den røde guidebogen. 
 
- Da den første Michelin-guide udkom i år 1900, blev den uddelt gratis til alle bilister. Idéen var at 
opmuntre bilisterne til at rejse ud og samtidig gøre rejsen sikker, nem og behagelig. Med vores nye app 
”Guide Michelin Nordic Cities 2015” vil vi i samme ånd gøre indholdet tilgængeligt på en digital platform, 
siger Carl Stenson, informationschef for Michelin i Norden. 
 
Michelins mission om at gøre det let at rejse er lige så aktuelt i dag som for 115 år siden. Og med den 
nye app kan alle med en smartphone hurtigt og nemt overskue et stort udvalg af nordiske restauranter i 
forskellige kategorier og prisklasser. 
 
- Michelins inspektører har traditionen tro været på anonyme besøg på hoteller og restauranter i Norden. 
Den nye nordiske guide har gjort det muligt at besøg flere byer end før. Det håber og tror vi, at rigtig 
mange rejse- og madglade danskere vil tage godt imod, siger Carl Stenson. 
 
Ud over inspektørernes bedømmelser af de enkelte restauranter giver Michelins app også brugerne 
mulighed for selv at anmelde restaurantbesøg. App’en er tilgængelig for alle med nordiske 
telefonabonnementer.  
 
Se mere i AppStore og Google Play ved at søge efter ”Michelin”. 
 
Yderligere information 
Følg Michelin på Facebook og få automatisk oplysninger om årets danske stjernerestauranter mm., når 
guiden præsenteres: www.facebook.com/michelindanmark 
 
Besøg ellers Michelins website for mere information om guiden og stjernerne:  
www.michelin.dk/om/guide-michelin/  
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