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3 sætter ansigt på velkendt stemme    
 
I fire år er 3’s reklamer blevet flankeret af en charmerende kvinderøst, der forførende har informeret tv-seerne 

om de mange fordele, der gemmer sig i 3’s mobile univers. Nu sætter 3 for første gang ansigt på stemmen, der 

tilhører den danske sangerinde Karen, når en spritny tv-reklame ruller over skærmen fra d. 21. januar. 

 
 
Megabits, megapixels og mega nørdet. At gøre telebranchen spiselig og lækker er en kunst i sig selv, men netop 

det har den danske R’n’B-sangerinde Karen mestret til fulde i de fire år, hun har været fast speaker for teleselska-

bet 3. Faktisk har hun gjort det så godt, at 3 nu har inviteret Karen til at hoppe over på den anden side af kame-

raet og bidrage til at øge danskernes kendskab til 3’s mobile bredbånd, EazyInternet, i en helt ny reklamefilm.  

 

I reklamefilmen guider Karen seerne gennem et moderne hjem plaget af beskæmmende fortidslevn i form af 

bredbånd med ledninger og de gener, der følger med. Karens primære rolle er at demonstrere fordelene ved at 

bruge EazyInternet som primær internetforbindelse – både inde og ude.     

 

”Karen har gjort det rigtigt godt som speaker for 3 og har som værtinde på VH1 vist, at hun også har seertække. 

Så da vi skulle finde en kvindelig talsperson i vores reklameunivers, var Karen et oplagt valg. Hun er charmerende 

og smilende og er en type, som langt de fleste danskere kan relatere til og synes om. Vi er meget tilfredse med 

resultatet og er overbeviste om, at seerne ikke længere kan være i tvivl om fordelene ved 3’s mobile bredbånd, 

når de har set filmen,” siger David Elsass, Head of Consumer Marketing, 3 Danmark. 

 

Filmen med Karen er nummer to i 3’s nye reklameunivers, der har kendte talspersoner som omdrejningspunkt. I 

den første film var det den populære musiker og X Factor-dommer, Remee, der for alvor fik danskernes øjne op 

for 3G-teknologien. 

 

Læs mere om EazyInternet og se den nye reklamefilm på www.3.dk/EazyInternet. 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  
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