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Leif GW Persson gör debut i reklamfilm regisserad av Felix Herngren 
När Novus för något år sedan gjorde en undersökning på uppdrag av Sveriges Annonsörer toppade Leif GW Persson listan på
kändisar som svenska folket helst vill se som frontfigur i en reklamkampanj. Nu har det äntligen blivit dags för
kriminalprofessorn att göra debut i sin första reklamfilm, ett kriminaldrama för det nya rödvinet GW:s LÅDA.

Leif GW Persson spelar sig själv i reklamfilmen som är regisserad av ingen mindre än jaktkamraten Felix Herngren. 

– Jag har aldrig filmat med en professor i huvudrollen förut men Leif hanterade det precis som jag tycker att man ska göra med humorfilm,
nämligen med ett stort allvar och precision, säger Felix Herngren.

I centrum av reklamfilmen står GW:s LÅDA, ett nytt rödvin som lanseras tillsammans med Tegnér Spirits & Wine. GW:s LÅDA är ett smakfullt,
mellanfylligt vin från Portugal gjort på traditionella lokala druvor. 

– Jag har fått många erbjudanden om reklamfilm. Men skulle aldrig göra reklam för något jag inte står för. Jag har själv valt vinet i GW:s LÅDA
för att jag gillar det och jag sätter gladligen mitt namn på det, säger Leif GW Persson.

Se reklamfilmen här: 
https://youtu.be/mUYxeo1JqB0 (1 min)
https://youtu.be/27iS9QgTBCk (20 sek)

Mer info om GW:s LÅDA:
Region: Portugal (en blandning av olika portugisiska regioner)
Druvor: Castelão, Touriga Nacional, Trincadeira, Aragonez, Baga
Klimat: Medelhavsklimat
Syra: 5,5 g/l
Socherhalt: 7 g/l
Alkoholhalt: 13,5%

Artikelnummer: 72186. Pris: 249 SEK.

För pressbilder och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Angelika Vaskevitch, Presskontakt, Tegnér Spirits and Wine
Telefon: 070 278 98 14
E-post: angelika.vaskevitch@mslgroup.com

Om Tegnér:
Tegnér Spirits & Wine är grundat av Sveriges äldsta aktiva vinhandlarfamilj. Med tradition och kunnande i vin- och spritbranschen har vi i
över 5 generationer skapat en familjeverksamhet som importerar, marknadsför och skapar kvalitetsprodukter för den svenska marknaden.


