
           

Michelins mål er å bidra til å forbedre bærekraftig transport gjennom å utvikle, produsere og selge dekk for alle typer kjøretøy. 
Michelin publiserer også reise-, restaurant- og hotellguider og kart samt elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins 
hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin sysselsetter 113 000 mennesker i over 170 land, hvorav ca. 300 i Norden. 
For ha mer informasjon, besøk gjerne vår nettside www.michelin.com eller www.michelin.no 
 

PRESSEMELDING 
Oslo, 14. januar 2015 
 

26. februar lanseres Guide Michelin Nordic Cities 2 015 
 
Torsdag den 26. februar presenterer Michelin for fø rste gang innholdet i den nye, 
helt frittstående Guide Michelin Nordic Cities 2015 . 
 
Innholdet presenteres i en pressemelding som distribueres klokken 09.00. Dersom du har mottatt denne 
pressemeldingen er du allerede på distribusjonslisten for utsendelsen. 
 
Guide Michelin Nordic Cities 2015 
Den helt nye og frittstående utgaven Guide Michelin Nordic Cities 2015 kommer i handelen fra og med 
fredag den 27. februar hos velassorterte bokhandlere. 
 
Intervjumuligheter torsdag den 26. februar 2015 
Dersom du er interessert i å avtale en-til-en samtaler med noen av Michelins talspersoner for Guiden, ser 
vi gjerne at du melder inn dette Lotta Wrangle før lanseringen. En del intervjuene kan finne sted i 
Stockholm, og en del vil foregå over telefon. 
 
Personer tilgjengelige for intervju 
Michael Ellis  – Global sjef for Guide Michelin. Overordnet strategi for Guide Michelin. Hvorfor Michelin 
velger å lansere en ny Nordisk Guide Michelin og hva fremtiden peker mot. 
 
Rebecca Burr  – Sjefsredaktør for Guide Michelin Nordic Cities. Ansvarlig for innholdet i årets utgave av 
den nye Guide Michelin Nordic Cities. 
 
Claire Dorland-Clauzel  - Global kommunikasjons- og varemerkesjef i Michelin. Hvordan Guide Michelin 
bidrar til Michelins mål om å fremme mobilitet og til å styrke varemerket. 
 
Årets Guide Michelin Main Cities of Europe 2015 
Lanseringen av Guide Michelin Main Cities of Europe 2015 finner sted den 10. mars, da Michelin 
Frankrike sender ut en pressemelding. Dette er en oppsamlingsguide over de største byene fra alle 
guider i Europa. Noen lokal pressemelding for denne guiden kommer ikke til å bli distribuert i år ettersom 
innholdet og utvalget av restauranter vil gjenspeiles i Guide Michelin Nordic Cities 2015. 
 
Ytterligere informasjon: 
Gå gjerne inn og Lik oss på Facebook, så får du automatisk tilgang til resultatene og andre tilbud når 
guiden presenteres. www.facebook.com/MichelinNorge 
 
Besøk gjerne vår nettside for ytterligere informasjon omkring guiden og stjernene: 
http://www.michelin.no/tjenester/guide-michelin 
 
 
 
 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 (0)8 709 07 76, mobil: +46 (0)72 250 0 7 40  
E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com  


