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PRESSEMELDING 
Oslo, 6. februar 2015 
 

Få Michelins nordiske restauranter i telefonen 
 
Michelin har samlet alle restauranter fra den nordi ske Michelin-
guiden i en gratis app til iPhone og Android-telefo ner. Utvalget av 
restauranter oppdateres i appen kort etter att Guid e Michelin 
Nordic Cities 2015 presenteres den 26. februar. 
 
Allerede i dag kan Michelins nordiske restauranter lastes ned til iPhone og Android-
telefoner. I appen finner du utvalget av restauranter i Norden fra «Guide Michelin 
Main Cities of Europe 2014» som utkom i mars i fjor. 
 
Når den første utgaven av Michelins nye nordiske guide, Guide Michelin Nordic Cities 2015, kommer ut 
kan matentusiaster få tilgang til oversikten over samtlige nordiske restauranter i guiden direkte i sin 
smarttelefon. Dermed vil alle som laster ned Michelins app raskt kunne se hvilke restauranter som blir 
tildelt stjerner i årets utgave av guiden. 
 
– Da den første Michelin-guiden kom ut i år 1900 ble den delt ut gratis til alle bilister. Idéen var å 
oppmuntre bilister til å reise ut på landsbygda og samtidig gjøre reisen trygg, enkel og komfortabel. I den 
ånd vil vi med vår nye app «Guide Michelin Nordic Cities 2015» gjøre innholdet tilgjengelig på en digital 
plattform, sier informasjonssjef Carl Stenson for Michelin i Norden. 
 
Michelins mål om å gjøre det enkelt å reise er like aktuelt i dag som for 115 år siden. Med den nye appen 
kan alle med en smarttelefon raskt og enkelt få tilgang på et stort utvalg av nordiske restauranter i flere 
kategorier og prisklasser. 
 
– Michelins inspektører har tradisjonen tro anonymt besøkt hotell og restauranter i Norden. Den nye 
nordiske guiden vil omfatte flere byer enn tidligere, noe vi håper og tror mange av våre matglade reisende 
vil vite å sette pris på, sier Carl Stenson. 
 
I tillegg til inspektørenes bedømmelser av de forskjellige restaurantene gir den nye appen også brukerne 
mulighet til selv å gå inn og bedømme et restaurantbesøk. Appen er tilgjengelig for alle nordiske 
telefonabonnenter. Finn appen i AppStore eller Google Play ved å søke på ”Michelin”. 
 
 
Mer informasjon 
Følg Michelin på Facebook og få informasjon raskt om årets norske stjernerestauranter m.m. når guiden 
presenteres: www.facebook.com/michelinnorge 
 
Du kan også besøke Michelins nettside for mer informasjon om guiden og stjernene:  
www.michelin.no/om/guide-michelin/  
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