
           

Michelins mission er at forbedre bæredygtige transporter ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af køretøjer. Michelin 
udgiver også rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort samt elektroniske rejsetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor 
ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin beskæftiger 111.200 mennesker i mere end 170 lande, heraf cirka 300 i Norden. Hvis du 
vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk  

 

PRESSEMEDDELELSE 

København 14. januar 2015 
 

Ny Nordisk Guide Michelin kommer 26. februar 
 
Torsdag den 26. februar præsenterer Michelin for fø rste gang sin helt nye, 
samlede guide for Norden – Guide Michelin Nordic Ci ties 2015. 
 
Den nye mad- og hotelbibel for de nordiske lande, Guide Michelin Nordic Cities 2015, bliver præsenteret 
torsdag den 26. februar i Stockholm. Klokken 9.00 udsender Michelin en pressemeddelelse om den nye 
nordiske guide, herunder årets danske stjernerestauranter. Har du modtaget denne pressemeddelelse, 
står du allerede på modtagerlisten hos Michelin. 
 
Guide Michelin Nordic Cities 2015 
Den helt nye samlede guide for Norden kommer til salg hos velassorterede boghandlere fra og med 
fredag den 27. februar. 
 
Interviewmuligheder torsdag den 26. februar  
Ønsker du at booke et interview med en af Michelins talspersoner for Guiden? Så kontakt venligst 
Michelins nordiske pressechef, Lotta Wrangle, i god tid inden lanceringen. Interviews vil enten ske i 
Stockholm eller via telefon. 
 
Michelins talspersoner 
Michael Ellis – Global chef for Guide Michelin. Emner: Overordnet strategi for Guide Michelin, hvorfor 
vælger Michelin at lancere en ny nordisk Guide Michelin og hvad er de mulige fremtidsperspektiver for 
guiden? 
 
Rebecca Burr – Chefredaktør for Guide Michelin Nordic Cities og ansvarlig for indholdet i årets udgave af 
den nye nordiske Guide Michelin. 
 
Claire Dorland-Clauzel - Global kommunikations- og brandingchef hos Michelin. Emner: Hvordan bidrager 
Guide Michelin til Michelins mission om at fremme mobilitet og til at styrke Michelins brand. 
 
Årets Guide Michelin Main Cities of Europe 2015 
Lanceringen af Guide Michelin Main Cities of Europe 2015 sker den 10. marts, hvor Michelin Frankrig 
udsender en officiel pressemeddelelse. Der er tale om en opsamlingsguide med de største byer fra alle 
de europæiske guides. 
 
I år bliver der ikke udsendt en lokal pressemeddelelse for denne guide. Det skyldes, at indholdet og 
udvalget af restauranter i Danmark på det tidspunkt allerede er præsenteret i Guide Michelin Nordic Cities 
2015. 
 
Yderligere information 
Følg Michelin på Facebook og få automatisk oplysninger om årets danske stjernerestauranter mm., når 
guiden præsenteres: www.facebook.com/michelindanmark 
 
Besøg ellers vores website for mere information om guiden og stjernerne:  
www.michelin.dk/om/guide-michelin/  
 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Mobil: +46 72 250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 


