
News55 AB:s Vinliv förstärker med ny chefredaktör
Vinsajten Vinliv.se gör en storsatsning och rekryterar ny chefredaktör, Johan Franco Cereceda. Johan är branscherfaren
vinjournalist som jobbat med vin i 30 år och kommer senast från tjänsten som chefredaktör på Vinguiden.
– Det är en spännande utmaning att öka intresset för Vin. Vinliv.se är en riktigt bra sajt som helt enkelt ska bli ännu bättre,
säger Johan Franco Cereceda.

Intresset för vin har ökat monumentalt de senaste åren. Det tycks inte finnas något stopp för svenskarnas kunskapstörst samtidigt som
Systembolaget lovat att fokusera på mångfald i sitt sortiment.

– Johan är en drömvärvning för oss. Med sitt gedigna kunnande och skarpa penna kommer han att göra vinliv.se till en naturlig plats för alla
som vill veta mer om vin, säger Fredrik Lundberg medgrundare och chefredaktör på News55 som står bakom vinliv.se.

Vinlivs nya chefredaktör har gedigen erfarenhet av vinjournalistik som tidigare chefredaktör för bland annat vinmagasinet Världens Viner och
resande till stora delar av vinvärlden. Han är också författaren till boken Vino! – älskade spanska viner som nyligen tilldelades
Måltidsakademiens pris för bästa bok om dryck 2018.

– Jag vill dela med mig av alla spännande resor, möten med vinmänniskor och helt enkelt skriva om en mycket spännande värld, avslutar 
Johan Franco Cereceda.
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