
MTV hjälper internationella kändisar att dejta i Sverige genom
sociala medier - premiär för dejtingprogrammet Single AF
Idag kl. 22.00 har MTVs nya program Single AF premiär i Sverige - och programmet har en stark koppling till Sverige. När sju
internationella kändisar ger sig ut på en världsomspännande jakt efter kärleken med hjälp av sina följare på sociala medier,
landar de i Sverige för att hitta kärleken.  

För inte så länge sedan var det svårt att få tag på information om ens dejt – idag är det snarare svårt att hålla sig borta från att stalka på
Instagram. Men går det att via sociala medier träffa sin äkta hälft? Det är just det som vi ska få reda på i MTV:s nya satsning.

Single AF är ett interaktivt dejtingprogram. Under programmets gång tar kändisarna hjälp av sina följare på sociala medier för att hitta sin
perfekta partner. Deltagarna ger sig ut på egna världsturnéer och den irländska stjärnduon Jedward kommer till Stockholm och Sverige för att
hitta kärleken. Efter sin dejtingturné utser kändisarna sina toppkandidater och åker tillsammans till kärlekens stad, Paris, för att där slutligen
avgöra om de träffat den rätta. Kommer en svensk dejt att charma Jedward tillräckligt mycket för att få följa med till Paris?

Under säsongen kommer vi förutom popduon Jedward att få se Geordie Shore-stjärnan Marnie Simpson, Teen Mom-profilen Farrah Abraham,
Casey Johnson, Elliot Crawford samt Courtney Act som tidigare medverkat i RuPaul’s Drag Race. Dessutom är ingen mindre än Geordie
Shore-stjärnan Charlotte Crosby kommentator för programmet.

Redan i det första programmet hettar det till på flera fronter då Jedward raskt letar efter sina första kyssar och Farrah Abraham, (Teen Mom),
blir osams med sin dejt. 

För ytterligare info, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, Nordic PR manager
karolina.moberg@vimn.com
073 83 73 424

OM MTV
Med en räckvidd på över en halv miljard hushåll världen över är MTV ett av världens mest välkända varumärken och den självklara
samlingsplatsen för millennials. I över 30 år har MTV utmanat normer och tänjt på gränser för att kunna leverera förstklassig underhållning till
unga. Den senaste musiken och galor blandas med TV-serier såsom Teen Mom, Geordie Shore och Ex on the Beach, samt nordiska
produktioner som MTV On Fleek och Ridiculousness Sverige. I Norden finns MTV tillgängligt för 5,4 miljoner hushåll. Besök www.mtv.se och
gilla oss på Facebook; www.facebook.com/MTV.Sweden.




