
 

 Pressemelding 
 

Unik farge opplyst snøpark forsterker opplevelsen i Åre  
 
I samarbete med Philips TV lanseras en ny kveldsåpen snow park i Åre med 
belysning i skiftende farger. Det vil være en ny og unik opplevelse for årets 
skiløpere. 
 
I fjor lanserte Philips TV populære film Afterglow , som viste skiløpere komme ned 
Alaskas høye fjell om natten omgitt av fantastiske farger belysning. Filmen ble vist 
millioner av ganger og mottatt flere priser. Nå Philips TV re- opprette en lignende 
opplevelse for Åre skiløpere i form av Ambilight Garden - en kveldsåpen snø park 
med farget belysning. 
 
Belysningen er inspirert av Philips TV unike Ambilight -teknologi, som projiserer 
lys og farge på veggen bak TVen for å matche fargene på skjermen. Ambilight 
skaper en bedre opplevelse for TV-seer. Nå vil SkiStar og Philips TV forsterke 
opplevelsen av dette for årets skiløpere. 
 
-Vi ønsket å ta den fantastiske opplevelsen du får med Ambilight til skiløpere i 
Åre. Vi tror det vil være en virkelig magisk opplevelse, og noe de aldri har opplevd 
før, sier Per- Åke Broman, markedssjef i Philips TV. 
 
Philips LED-lys som lyser Empire State Building vil bli plassert over hele parken 
med belysning i skiftende farger. Det vil også bli opplyst bokser og rails. 
 
-Den unike belysning tillater oss å holde parken åpen om natten, slik at skiløpere i 
Åre vil oppleve kveldskjøring med fantastisk med belysning, sier Björn Broström, 
markedssjef i SkiStar Åre. 
 
Ambilight Garden , en del av skiområdet Ambilight Snow Park, er åpen mandag 
kveld og fredag kveld. Den 11. desember kl 18.00 holds en storslagen 
åpningsseremoni der skiløpere kan vinne flotte premier, blant annet en Ambilight 
TV og Åre sesongs heiskort. 
 
Akkurat som i fjor, kommer Philips TV også være på plass i Ambilight Snow Park, 
dag og natt for å gi trøtte å slitne skiløpere gratis WiFi i sin Ambilight hangout. 
Hvor får du sjansen til å sjekke ut den nyeste Philips TV med Ambilight. 
 
Se en kort video med belysning i Ambilight Garden: 
https://youtu.be/ZOpDk0CoO4M 

 
 

https://youtu.be/ZOpDk0CoO4M
https://youtu.be/QJ0bAAA-QQU
http://www.philips.no/ambilightTV
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https://youtu.be/ZOpDk0CoO4M
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Les mer om Philips Ambilight-TV på  www.philips.no/ambilightTV  

Besøk SkiStars hjemmeside på www.skistar.com  

 

Kontakt Philips TV Norge:  
Daniel Eriksson 

+47 938 49 437 

daniel.eriksson@tpv-tech.com 

 

Kontakt SkiStar:  
Björn Broström 

+46 (0)647 177 81 

bjorn.brostrom@skistar.com 
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