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PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 25 januari 2016 
 

Michelin Nordic Guide 2016 
Nya stjärnor - Nytt namn 
 
Michelin presenterar den andra nordiska utgåvan av den välkända hotell- och 
restaurangguiden onsdagen den 24 februari 2016. Gui den byter i år namn till 
Michelin Nordic Guide 2016. 
 
Innehållet presenteras onsdagen den 24 februari och klockan 10.30 distribuerar Michelin en pressrelease 
med årets selektering. 
 
Om du har mottagit denna pressinformation står du på distributionslistan för utskicket. 
 
Michelin Nordic Guide 2016 
Den första utgåvan av den nordiska hotell- och restaurangguiden gav Michelin ut i februari 2015 och hade 
då namnet ”Michelin Guide Nordic Cities 2015”. Nu byter guiden namn till ”Michelin Nordic Guide 2016”. 
 
Den andra upplagan av den Nordiska Michelin Guiden kommer att finnas till försäljning från och med 
fredagen den 26 februari hos välsorterade bokhandlare. 
 
Selekteringen av restauranger kommer även att uppdateras via appen kort efter lanseringen. Appen finns 
tillgänglig gratis för alla nordiska telefonabonnenter. Hitta appen i AppStore eller Google Play genom att 
söka efter ”Michelin”. 
 
Guide Michelin Main Cities of Europe 2016 
Lanseringen av Main Cities of Europe 2016 sker tisdagen den 8 mars, då Michelin Frankrike skickar ut en 
pressrelease. Detta är en samlingsguide över de största städerna från alla guider i Europa. Någon lokal 
pressrelease för denna guide kommer inte att distribueras i år eftersom innehållet och urvalet av 
restauranger kommer att återspeglas från Michelin Nordic Guide 2016. 
 
Ytterligare information: 
Gå gärna in och Gilla oss på Facebook så får du automatiskt ta del av resultaten och andra erbjudanden 
när guiden presenteras. www.facebook.com/MichelinSverige 
 
Besök gärna vår webb för ytterligare information kring guiden och stjärnorna. Vårt pressrum kommer 
också att uppdateras så snart pressreleasen skickas ut. 
www.michelin.se/om/guide-michelin/ 
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