
 
 

MANDO DIAO UDGIVER

I forbindelse med udgivelsen af
med  smartphone-specialisten

 
København , 31. maj, 2013  
 
Det svenske rockband Mando Diao
Infruset var bandets første album på svensk 
svenske salgslister. Singlen Strövtåg i hembygden

albummet har solgt mere end tredobbelt platin i
 
Infruset – Guld indeholder bl.a. det nye nummer 
www.htcnews.dk. Mando Diao vil desud
– sangen og videoen får premiere på 
indeholder i alt ni nye tracks, udover 
versioner af sange fra Infruset.

 

Mando Diao lancerer det nye album 
One introducerer HTC for første gang 
telefonen og Beats Audio-forstærker, der giver HTC One
smartphone på markedet i dag.  
 
- Vi er super glade for at samar

og det er endda en vigtig del af
begejstrede for og det bliver spændende at arbejde sammen om at drive det til et nyt niveau

Gustaf Norén fra Mando Diao.
 

Samarbejdet mellem Mando Diao og HTC forstætter gennem 2013 med en målsætning om sammen at 
udforske og skabe nye musikoplevelser og liveoptrædender.  
 
- Der er et behov for en ny holdning til smartphones. Med 

lydoplevelse, man kan få i en smartphone i

yderligere og udforske fremtiden for mobile musikoplevelser,

HTC Nordics    
 
Flere detaljer om samarbejdet vil blive offentliggjort løbende. For mere information,
www.htcnews.dk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MANDO DIAO UDGIVER GULDVERSION AF ALBUMMET
 

I forbindelse med udgivelsen af Mando Diao’s Infruset – Guld indleder bandet
specialisten HTC. Målet med samarbejdet er sammen at udforske og skabe 

nye mobile musikoplevelser. 

 

Mando Diao udgiver den 6. juni succesalbummet Infruset i
var bandets første album på svensk og blev hurtigt en klassiker efter 15 uger p

Strövtåg i hembygden lå nummer ét på svensktoppen i
lgt mere end tredobbelt platin i Sverige.    

indeholder bl.a. det nye nummer Säv Säv Susa, der kan streames helt eksklusivt via 
Mando Diao vil desuden præsentere en ny musikvideo forbind

får premiere på www.htcnews.dk den 31. maj kl. 10.00.  Infruset 

, udover Säv säv susa indgår det nye nummer Dagg samt syv nye 
Infruset. 

Mando Diao lancerer det nye album i samarbejde med smartphone-specialisten HTC. I den nye
One introducerer HTC for første gang BoomSound™ med integrerede stereohøjttalere på forsi

forstærker, der giver HTC One-brugeren den bedste lydoplevelse 
dag.      

Vi er super glade for at samarbejde med HTC. Mobil teknik er måden vi bruger og skaber vores musik,

og det er endda en vigtig del af vores koncerter. Der er funktioner i HTC One, som vi er meget 
begejstrede for og det bliver spændende at arbejde sammen om at drive det til et nyt niveau

Gustaf Norén fra Mando Diao.   

Samarbejdet mellem Mando Diao og HTC forstætter gennem 2013 med en målsætning om sammen at 
udforske og skabe nye musikoplevelser og liveoptrædender.   

Der er et behov for en ny holdning til smartphones. Med BoomSound™ giver vi brugeren  den b

lydoplevelse, man kan få i en smartphone i dag. I samarbejdet med Mando Diao vil vi udfordre dette 

yderligere og udforske fremtiden for mobile musikoplevelser, siger Peter Frølund, Managing Director 

Flere detaljer om samarbejdet vil blive offentliggjort løbende. For mere information,

AF ALBUMMET INFRUSET 

leder bandet et samarbejde 
er sammen at udforske og skabe 

i en guldversion. 
efter 15 uger på toppen af de 

lå nummer ét på svensktoppen i 29 uger og 

kan streames helt eksklusivt via 
forbindelse med udgivelsen 

Infruset – Guld 
samt syv nye 

pecialisten HTC. I den nye HTC 
højttalere på forsiden af 

brugeren den bedste lydoplevelse i en 

og skaber vores musik, 

HTC One, som vi er meget 
begejstrede for og det bliver spændende at arbejde sammen om at drive det til et nyt niveau, siger 

Samarbejdet mellem Mando Diao og HTC forstætter gennem 2013 med en målsætning om sammen at 

giver vi brugeren  den bedste 

dag. I samarbejdet med Mando Diao vil vi udfordre dette 

siger Peter Frølund, Managing Director 

Flere detaljer om samarbejdet vil blive offentliggjort løbende. For mere information, se 



 
Mando Diao - Tourplan for somm
 
Jun 12  Liseberg 
Jun 27-29 Bråvalla  
Jul 05  Skansen  
Jul 11  Sofiero Slott 
Jul 12  Tyrolen  
Jul 13  Strandbacken
Jul 19  Parken Zoo 
Jul 20  Furuviksparken
Jul 26  Storsjöyran 
Aug 09  Fagerstranden
Aug 10  Skellefte Folkpark
Aug 16  Mariebergskogen
Aug 17  Huskvarna Folkets Park
 

Om HTC 
HTC Corp. (HTC) blev grundlagt i 1997 og har siden udviklet mange prisvindende mobile enheder og 
innovative teknologier. Alt, hvad vi foretager os, tager udgangspunkt i rigtige mennesker, og HTC 
skubber gerne til de designmæssige og teknologiske grænser for at
verden innovative og personlige oplevelser. HTC produkter omfatter smartphones og tablet
med HTC SenseTM , der er en flerlags grafisk brugergrænseflade, der giver en fremragende 
brugeroplevelse. HTC er noteret på Taiwa
findes pa www.htc.com. 
 

Om Mando Diao  

Statistikken er et imponerende CV over produktiviteten. I løbet af ti år har Mando Diaos fem 
studiealbums solgt mere end 1,5 mio. eksemplarer verden over. Bandet 
koncerter i 30 lande. Deres videoer er blevet virale fænomener med over 15 mio. visninger på 
YouTube. Mando Diao har udgivet en greatest hits og har endda lavet et MTV Unplugged album og 
DVD. Bands kommer og går, men Mando Diao ha
redefinere popmusikken.  
 
 

Pressebilleder af HTC One kan hentes her
htcmedia 
 
Pressekontakt HTC Norden: 
htcpr@htcnordic.com 
 
Pressekontakt HTC Danmark 
Mikkel Mo, Mikkel@mopr.dk, mobil: +45 2615 3306
 
Pressekontakt Mando Diao  
Carlos Barth, carlos@hillbilly-

  
sommeren 2013 

   Göteborg, Sweden 
   Norrkoping, Sweden 
   Stockholm, Sweden  

   Helsingborg, Sweden 
   Alvesta, Sweden 

Strandbacken   Dala Floda, Sweden  
   Eskilstuna, Sweden  

Furuviksparken   Gavle, Sweden  
   Östersund, Sweden  

Fagerstranden   Fagervik, Sweden 
Skellefte Folkpark  Skelleftea Sweden 
Mariebergskogen Folkpark Karlstad, Sweden 
Huskvarna Folkets Park  Huskvarna, Sweden 

 

Corp. (HTC) blev grundlagt i 1997 og har siden udviklet mange prisvindende mobile enheder og 
innovative teknologier. Alt, hvad vi foretager os, tager udgangspunkt i rigtige mennesker, og HTC 
skubber gerne til de designmæssige og teknologiske grænser for at kunne give vores kunder i hele 
verden innovative og personlige oplevelser. HTC produkter omfatter smartphones og tablet
med HTC SenseTM , der er en flerlags grafisk brugergrænseflade, der giver en fremragende 
brugeroplevelse. HTC er noteret på Taiwan Stock Exchange (TWSE: 2498). Yderligere oplysninger 

Statistikken er et imponerende CV over produktiviteten. I løbet af ti år har Mando Diaos fem 
studiealbums solgt mere end 1,5 mio. eksemplarer verden over. Bandet har spillet

30 lande. Deres videoer er blevet virale fænomener med over 15 mio. visninger på 
YouTube. Mando Diao har udgivet en greatest hits og har endda lavet et MTV Unplugged album og 
DVD. Bands kommer og går, men Mando Diao har konstant nået nye højder og bliver ved med at 
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-management.com, mobil: +46 (0) 733 921238. 
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