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Euroviisut 2013 – onko Suomella mahdollisuuksia?
Hotellivaraussivusto Hotels.com selvitti millaiset Euroviisukappaleet ovat menestyneet Euroviisuissa viime vuosina, ja
minkälaiset mahdollisuudet Suomen viisuedustajalla Krista Siegfridsillä olisi aikaisempien voittokappaleiden perusteella voittaa
Eurovision laulukilpailu 2013. Jos Krista selviää lauantain finaaliin, voi paikan päälle edelleen päästä.

Vuoden 2005 Euroviisut järjestettiin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Laulukilpailun voittajaksi samaisena vuonna selvisi Kreikka, jonka
tarttuvan My Number One -viisulaulun esitti Elena Paparizou. Kappale päätyi myös Eurovision laulukilpailun viisikymmenvuotistaivalta
juhlistavaan Congratulations-tapahtumaan ehdokkaaksi kaikkien aikojen euroviisuksi sijoittuen kilpailussa neljänneksi. Rytmikäs My Number
One -kappale kertoo Marry Me -kappaleen tavoin rakkaudesta, joten viisukappaleen aiheen puolesta Suomen voitolle ei ole esteitä.

Euroviisujen isäntämaana vuonna 2009 toimi Venäjä, jolloin Moskovassa pidetyt Euroviisut voitti Norja, Alexander Rybakin esittämällä
Fairytale-kappaleella. Alexander on muun muassa viulua soittava monilahjakkuus, joka on Krista Siegfridsin tapaan menestynyt muissakin
laulukilpailussa. Vuonna 2005 euroviisuvoittaja osallistui Norjan Idols-kilpailuun päästen semifinaaleihin asti. Mikäli laulukilpailukokemus ja
esiintymiskarisma edesauttavat Euroviisujen voittoa, on Suomen edustajalla Kristalla mahdollisuudet päästä pitkälle tänä vuonna.

Vuonna 2011 Eurovision laulukilpailut järjestettiin Düsseldorfissa Saksassa, jolloin voiton vei Azerbaidžan. Maata edusti silloin Ell & Nikki
Running scared -kappaleella, joka on ruotsalaisten säveltäjien käsialaa. Jos yhteys Ruotsiin antaa Euroviisuissa lisäpisteitä, on
suomenruotsalaisella Siegfridsillä hyvät mahdollisuudet voittoon. Krista on koettanut myös onneaan Ruotsin Idols-kilpailussa vuonna 2008.
Mikäli ruotsalaisfanit eivät ole unohtaneet maamme viisuedustajaa, voidaan toivoa runsaita pisteitä naapurimaaltamme.

Viisuihin voi vielä matkustaa

Tämän vuoden Euroviisut ovat parhaillaan käynnissä Malmössä Ruotsissa. Suomen viisuehdokas 27-vuotias Krista Siegfrids edustaa
kotimaatamme huumorilla maustetulla Marry Me -kappaleella, joka eroaa edukseen kisassa yleisimmin esitettyjen balladien joukosta. Kosimaan
kehottavaa viisukappaletta on ollut säveltämässä ja sanoittamassa myös laulaja itse. Viime viikon lopulla Malmöhön suunnannut Krista
Siegfrids taustajoukkoineen on hurmannut More is more -asenteellaan ja Ding Dong -meiningillään euroviisukaupungin. Siegfrids kisaa
finaalipaikasta tänään torstaina 16.5. nähtävässä semifinaalissa. Mikäli jatkopaikka aukeaa, kisataan voitosta finaalissa 18.5.

Lippuja vuoden 2013 Euroviisujen finaaliin on vielä tarjolla, mikäli haluaa päästä paikanpäälle kannustamaan Suomi voittoon. Jos haluaa
yöpyä lähellä Malmö Areenaa, jossa Euroviisut järjestetään ja on valmis satsaamaan hotelliin, kannattaa suunnata Radisson Blu Hotelliin.
Hotelli sijaitsee noin 5 km päässä areenasta ja hotellihuoneen saa alkaen 343 euroa yöltä. Hieman edullisempi, mutta tasokas hotellivaihtoehto
on Hotel Finn - Lund, josta huoneen saa viisujen finaaliyölle alkaen 128 euroa.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu 14.5.2013, joten muutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita
viestintätoimisto AC-Sanafor 040 766 8874 tai 040 706 8021.
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Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu lähes 200 000 laadukasta hotellia,
huoneistoa ja B&B-majapaikkaa yli 200 maassa ja yli 25 000 kohteessa ympäri maailmaa. Näistä kaikista löytyy täydelliseen
yöpymiskokemukseen tarvittavat tiedot. Jos asiakas löytää muualta halvemman hinnan etukäteen maksamalleen hotellihuoneelle, tarjoaa
Hotels.com kyseisen hotellihuoneen asiakkaalle samaan hintaan. Hotels.com hyödyntää yhtä alan suurinta hotelliyhteistyöverkostoa ja
neuvottelee käyttäjille parhaat hinnat sekä tarjoaa säännöllisesti erilaisia alennuksia ja tarjouskampanjoita. Lisäksi Hotels.com tarjoaa
käyttäjilleen 7 miljoonaa asiakasarviota esittelemistään kohteista ihmisiltä, jotka todella ovat yöpyneet hotelleissa. Näin asiakkaat tietävät
majoitusta varatessaan mahdollisimman paljon kohteesta.

Matkailijat voivat tehdä varauksen internetissä tai soittamalla monikieliseen asiakaspalvelunumeroon +358 10 808 097. Hotels.comin
sovelluksia älypuhelimille ja tableteille voi ladata osoitteesta http://fi.hotels.com/tarjoukset/mobile_fi/. Sovellusten kautta asiakkaat voivat etsiä
ja tehdä varauksia missä vain ja päästä hyödyntämään yli 20 000 viime hetken tarjousta. Sovellukset ovat saatavilla yli 30 kielellä, mukaan
lukien suomeksi. Sovellusten avulla käyttäjät voivat myös suodattaa ja lajitella hotelleja, lukea asiakasarvioita sekä löytää viime hetken
tarjouksia läheltä omaa sijaintiaan.

Hotels.com on hiljattain lanseerannut Welcome Rewards™ -kanta-asiakasohjelmansa maailmanlaajuisesti. Welcome Rewardsissa™ asiakas
saa yhden palkintoyön jokaista kymmentä Hotels.comin kautta varattua yötä kohden. Maksettavaksi jäävät vain verot ja mahdolliset lisämaksut.
Hotels.comin sivuilta löytyvät ehdot ja säännöt ovat voimassa.



Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Hotels.com on julkaissut kahdesti vuodessa palkitun kansainvälisen katsauksen hotellihuoneiden hinnoista,
Hotel Price Indexin. Hotel Price Indexistä on tällä hetkellä olemassa 31 eri maiden versiota, lisätietoja: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-
price-index/. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.


