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Uusi, ilmainen Guide Michelin Nordic Cities -sovell us älypuhelimiin 
 
Michelinin pohjoismaisen ravintolaoppaan voi jo nyt  ladata 
ilmaisena sovelluksena iPhoneen ja Android-puhelimi in.  Uuteen 
Guide Michelin Nordic Cities 2015 opaskirjaan valit ut ravintolat 
julkistetaan 26. helmikuuta, ja ne päivitetään sove llukseen pian 
julkistamisen jälkeen.  
 
Michelinin pohjoismaisen oppaan ravintolat voi ladata iPhoneen tai Android-
puhelimeen jo ennen odotettua ensimmäisen, vain Pohjoismaihin keskittyvän hotelli- 
ja ravintolaoppaan julkistamista. Ennen uuden opaskirjan julkistamista 
sovelluksessa näkyvät maaliskuussa 2014 ilmestyneeseen Guide Michelin Main 
Cities of Europe 2014 -oppaaseen päässeet pohjoismaiset ravintolat.  

Guide Michelin Nordic Cities 2015 on aivan uusi Michelinin hotelli- ja ravintolaoppaiden sarjassa ja kattaa 
laajemman valikoiman pohjoismaisia kaupunkeja kuin Main Cities of Europe -opas.  Suomesta on tähän 
saakka ollut mukana vain Helsinki, ja uuden oppaan julkistaminen on se hetki, jolloin saadaan tietää 
mitkä muut kaupungit ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana.  

Lataamalla älypuhelimeen Guide Michelin Nordic Cities -sovelluksen hyvän ruuan ystävä saa kätevästi 
ajankohtaiset tiedot: mitkä ravintolat saavat tähden tai useamman ja missä ne sijaitsevat, tai mistä löytää 
edullisen mutta laadukkaan ruokapaikan. 

− Kun ensimmäinen Michelin-opas ilmestyi vuonna 1900, sitä jaettiin ilmaiseksi siihen aikaan vielä 
harvinaisille autoilijoille. Opas sisälsi tietoa paitsi hyvistä ravintoloista ja hotelleista, myös 
autokorjaamoista ja rengasliikkeistä.  

Jakamalla opasta Michelin halusi edistää ja helpottaa automatkailua. Tämä pyrkimys on edelleen 
Michelinin ydinfilosofiassa: edistää automatkailua turvallisempaan ja ympäristöä paremmin huomioon 
ottavaan suuntaan ja tekemällä matkanteosta vaivattomampaa.  

Uusi Guide Michelin Nordic Cities 2015 -sovellus on kehitetty samassa matkantekoa helpottavassa 
hengessä. Ravintolat kulkevat vaivattomasti mukana matkailijan puhelimessa, sanoo Carl Stenson , 
Michelin Nordicin tiedotuspäällikkö.  

− Michelinin hotelli- ja ravintolatarkastajat ovat kiertäneet entistä laajemmin Pohjoismaissa viime kesästä 
lähtien. Uudessa pohjoismaisessa oppaassa on usea kaupunki ensi kertaa mukana, mitä uskomme 
matkailijoiden arvostavan, Carl Stenson jatkaa. 
 
Guide Michelin Nordic Cities -älypuhelinsovellus sisältää tarkastajien valitsemat ja arvioimat 
pohjoismaiset ravintolat. Sen lisäksi sovelluksessa on mahdollista antaa oma arvionsa ravintolakäynnin 
jälkeen. Sovellus on kaikkien pohjoismaisten puhelinoperaattorien tilaajien ladattavissa. Sen voi ladata 
iPhoneen AppStoressa ja Android-puhelimiin Google Playssä hakusanan ”Michelin” kautta. 
 
 
Lisätietoja: 
Uuden Guide Michelin Nordic Cities 2015 -oppaan tärkeimmät tiedot julkaistaan tuoreeltaan myös 
Facebookissa oppaan julkistamisen jälkeen. www.facebook.com/MichelinSuomi 
 
Internet-sivuiltamme tarkempaa tietoa Michelin-oppaista ja niiden historiasta: 
www.michelin.fi/tietoja-meista/guide-michelin  
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