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Tourism Ireland udsender digital Media Opportunities brochure til skandinaviske 
journalister. 
 
15.02.2012 

 
Onsdag d. 15. februar udsender Tourism Irelands skandinaviske kontor en ny 
medieressource, der henvender sig til journalister. I den digitale ’Media Opportunities 2012’ 
brochure, findes en oversigt over de internationale gruppe-medierejser, som Tourism 
Ireland arrangerer i løbet af 2012. 

 
I Tourism Ireland har vi et tæt samarbejde med mange forskellige typer medier. For os er 
det vigtigt, at vi sikrer dig den bedst mulige service.  Med vores Media Opportunities 
brochure får du mulighed for at planlægge din tur til Irland og udnytte vores ressourcer 
bedst muligt. Den indeholder al den information, du har brug for, når du skal kontakte vores 
team, og nyttige links, der kan hjælpe dig. Denne brochure har først og fremmest til formål 
at informere dig om vores internationale grupperejser, men den kan også anvendes som 
inspiration til individuelle rejser. Media Opportunities brochuren er vedhæftet her, og den 
kan altid downloades fra vores nye Medierum. 
 
Du finder nemt vores nye medierum via www.discoverirelandmedia.com/Nordics. Det 
indeholder billeder af høj kvalitet, temaer, en række informationer om rejsemål samt en 
liste over de grupperejser for pressen, der er planlagt i 2012. Alt dette og meget mere kan 
nås ved et enkelt klik! Vi håber, at denne nye service vil kunne give inspiration til kommende 
historier om Irland. 

  
Vi vil gerne sige tak for din indsats, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2012!  

 

Team Tourism Ireland. 
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Kommentarer til udgiveren:   

 Tourism Ireland er den organisation, der er ansvarlig for markedsføringen af Den Irske Ø som 

et førende rejsemål i udlandet. Det nordiske hovedkvarter ligger i København.   

 Tourism Irelands hjemmeside er www.discoverireland.com. Der er 42 forskellige websider 

med informationer på 20 forskellige sprog, der dækker samtlige kontinenter.  

 Det nye medierum er tilgængeligt på www.discoverirelandmedia.com/Nordics 
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