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Tourism Ireland lanserer Media Opportunities 2012 for skandinaviske journalister. 
15.02.2012 

 
Onsdag den 15. februar lanserte Tourism Irelands skandinaviske kontor en ny medieressurs 
for journalister. Heftet Media Opportunities 2012 beskriver de internasjonale pressereisene 
Tourism Ireland vil tilby i 2012.  
 
Tourism Ireland arbeider tett sammen med en rekke ulike medier. For oss er det en 
hovedprioritet å gi deg best mulig service. Heftet vårt Media Opportunities 2012 lar deg 
planlegge besøket ditt til Irland sånn at du får maksimalt utbytte av det. Heftet inneholder 
all den informasjonen du trenger for å kontakte teamet vårt, og nyttige linker som kan 
hjelpe deg. Selv om dette heftet først og fremst informerer om de internasjonale 
gruppeturene våre, kan det også brukes som inspirasjon til individuelle turer. Media 
Opportunities -heftet er vedlagt her, og kan alltid lastes ned fra vårt nye medierom. 

 
Det nye medierommet er enkelt tilgjengelig via: www.discoverirelandmedia.com/Nordics. 
Siden tilbyr høykvalitetsbilder, markedsføringstemaer, en rekke opplysninger om reisemålet 
og en liste over gruppepressereiser som planlegges i 2012 – alt tilgjengelig ved et tastetrykk. 
Vi håper denne nye tjenesten vil gi noen gode nye ideer til fremtidige Irland-historier. 
 
Vi takker for den gode jobben dere har gjort, og ser frem til et fortsatt sterkt samarbeid i 
2012 og fremover. 

  
Tourism Ireland-teamet 

 

 

http://www.discoverirelandmedia.com/Nordics
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http://www.discoverirelandmedia.com/DIIR_PDF-Brochure_23pg_Screen_Final.pdf
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Informasjon til redaksjonen: 

 Tourism Ireland er den ansvarlige organisasjonen for markedsføring av Irland i utlandet som 

et ledende feriemål. Det nordiske hovedkontoret ligger i København. 

 Tourism Irelands hjemmeside er www.discoverireland.com. Det er 42 ulike nettsteder, med 

informasjon på 20 forskjellige språk som dekker alle kontinenter. 

 Det nye medierommet er tilgjengelig på www.discoverirelandmedia.com/Nordics 
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