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Välbekanta programledare leder 100-wattaren
Programledarna och äkta makarna, Renée Nyberg och David Hellenius blir årets konferencierer
under 100-wattsgalan den 14 november på Stockholms stadshus. 
100-wattaren är kommunikationstävlingen som sedan år 1990 belönat kreativ reklam som gett effekt. Tävlingen arrangeras av
intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Den 14 november går årets prisutdelning av stapeln på Stockholms stadshus och kommer då att
ledas av TV4-Gruppens välbekanta programledare Renée Nyberg och David Hellenius. Det blir första gången någon av dem leder galan.

Duon är dock vana vid stora galaföreställningar och bägge har tilldelats TV-priset Kristallen genom åren. De är också väl bekanta med 100-
wattaren.

– 100-wattaren är ett maffigt pris. Jag har suttit på liknande galor själv, och man vill verkligen vinna, säger David Hellenius.

Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren ser fram emot galan den 14 november.

– Årets 100-wattare kommer att bli en kväll att minnas. Vi kommer att serveras en riktig festmåltid komponerad av Tommy Myllymäki, och med
Renée Nyberg och David Hellenius som programledare känns uppsättningen komplett, säger Ulf Hermansson Samell i en kommentar.

Renée Nyberg passar också på att skicka med en hälsning:

– Skynda er att köpa biljetter, de är på väg att ta slut. Varmt välkomna!

Vilka som tar hem de åtråvärda 100-wattspokalerna presenteras på galan den 14 november som äger rum på Stockholms stadshus. Mer
information och möjlighet att köpa biljetter finns på https://100wattaren.se/.

Se duons 100-watts hälsning här

Läs mer om Renée Nyberg här

Läs mer om David Hellenius här

För pressackreditering till galan och prisutdelningen, och intervju med programledarna, vänligen kontakta: Tero Marjamäki,
Pressansvarig, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som
intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att
arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största
annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka
och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se

Om 100-wattaren
100-wattaren belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet.
Kommunikationens mål ska vara väl definierat och resultatet mätt. Smartast lösning utifrån insikterna som gett fantastiska resultat vinner.
Tävlingen arrangeras av Sveriges Annonsörer och startade redan 1990. Läs mer på 100wattaren.se


