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Shell	  inviterer	  til	  LEGOLAND®	  

I	  hele	  marts	  inviterer	  Shell	  bilister	  en	  tur	  til	  LEGOLAND®.	  En	  optankning	  eller	  bilvask	  udløser	  en	  
børnebillet	  til	  den	  populære	  forlystelsespark	  og	  giver	  samtidig	  et	  lod	  i	  Shells	  store	  forårskonkurrence	  med	  
flotte	  præmier.	  	  

Tank,	  vask	  og	  vind.	  Med	  det	  korte	  budskab	  byder	  Shell	  foråret	  velkommen	  med	  en	  storstilet	  kampagne.	  Fra	  
2.	  til	  29.	  marts	  har	  bilister,	  som	  tanker	  eller	  vasker	  bilen	  på	  en	  af	  Shells	  226	  bemandede	  servicestationer	  
nemlig	  chancen	  for	  at	  vinde	  flotte	  ugepræmier	  fra	  LEGOLAND®.	  

For	  ud	  over,	  at	  en	  bilvask	  eller	  optankning	  af	  brændstof	  hos	  Shell	  automatisk	  udløser	  en	  børnebillet	  til	  
forlystelsesparken	  i	  Billund,	  så	  giver	  hver	  billet	  også	  et	  lod	  i	  konkurrencen,	  som	  hver	  uge	  i	  
kampagneperioden	  udløser	  store	  LEGOLAND®	  præmier.	  

”I	  årets	  første	  store	  kampagne	  kører	  vi	  videre	  med	  det	  succesrige	  samarbejde	  med	  LEGOLAND®.	  Vi	  ønsker	  
naturligvis	  at	  trække	  masser	  af	  kunder	  i	  butikken.	  Men	  vi	  ved	  også	  af	  erfaring,	  at	  rigtig	  mange	  børnefamilier	  
er	  vilde	  med	  LEGOLAND®.	  På	  den	  måde	  slår	  vi	  nu	  to	  fluer	  med	  et	  smæk:	  Vi	  glæder	  børn	  og	  barnlige	  sjæle,	  
mens	  danskernes	  vognpark	  får	  fornøjelsen	  af	  vores	  kvalitetsbrændstof	  og	  moderne	  vaskeprogram,”	  siger	  
Per	  Ollikainen,	  produktchef	  i	  Dansk	  Shell.	  

Et	  hav	  af	  præmier	  

Shell	  forårskampagne	  er	  udviklet	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  LEGOLAND®.	  Kampagnen	  kører	  på	  alle	  Shells	  226	  
bemandede	  servicestationer,	  herunder	  Shell	  7-‐Eleven.	  Her	  vil	  kunder,	  der	  køber	  bilvask	  eller	  tanker	  
brændstof	  få	  udleveret	  en	  børnebillet	  til	  LEGOLAND®.	  Hver	  børnebillet	  giver	  adgang	  til	  LEGOLAND®	  for	  et	  
barn	  sammen	  med	  en	  fuldt	  betalende	  voksen,	  og	  er	  samtidig	  også	  et	  konkurrencelod	  til	  en	  ugentlig	  
lodtrækning	  om	  store	  præmier.	  

Hver	  uge	  trækker	  Shell	  lod	  om	  flotte	  LEGOLAND	  præmier:	  Miniferier	  i	  LEGOLAND®	  for	  familien	  inkl.	  hotel,	  
morgenmad	  og	  to	  dages	  entre,	  sæsonpas	  til	  LEGOLAND®	  for	  en	  familie	  på	  fire	  samt	  50	  familiebilletter	  
bestående	  af	  4	  x	  entré	  til	  LEGOLAND®	  for	  børn	  og	  voksne.	  	  

Trækningerne	  sker	  10.,	  17.,	  24.	  og	  31	  marts.	  Vinderne	  får	  direkte	  besked.	  I	  alt	  udlodder	  Shell	  præmier	  for	  
over	  323.000	  kr.	  	  

Yderligere	  information	  

Kontakt	  venligst,	  Per	  Ollikainen,	  produktchef,	  T:	  2220	  5307,	  E:	  per.ollikainen@shell.com	  



OM	  SHELL	  

Shell	  beskæftiger	  cirka	  450	  medarbejdere	  i	  Danmark	  fordelt	  på	  hovedkontoret	  i	  Ørestad	  og	  raffinaderiet	  i	  Fredericia.	  
Hertil	  kommer	  godt	  2.500	  ansatte	  på	  Shells	  servicestationer.	  Shells	  raffinaderi	  i	  Fredericia	  er	  et	  af	  to	  raffinaderier	  i	  
Danmark.	  Her	  omdannes	  råolien	  fra	  Shells	  aktiviteter	  i	  den	  danske	  del	  af	  Nordsøen	  til	  flydende	  gas,	  jetbrændstof,	  
benzin,	  diesel,	  petroleum	  og	  fyringsolie.	  

Der	  er	  306	  Shell	  servicestationer	  i	  Danmark.	  Heraf	  63	  Shell/7-‐Eleven,	  111	  selskabsejede,	  70	  ubemandede	  Shell	  Express	  
stationer	  og	  62	  forhandlerejede	  stationer	  under	  navne	  som	  Shell	  eller	  Select.	  Dertil	  kommer	  14	  CRT-‐anlæg	  til	  lastbiler,	  
busser	  og	  anden	  tung	  transport.	  Shell	  tilbyder	  en	  bred	  vifte	  af	  brændstoffer	  -‐	  fra	  99	  oktan	  Shell	  V-‐Power	  over	  Shell	  
FuelSave	  Blyfri	  95,	  Shell	  92	  oktan	  til	  Shell	  FuelSave	  Diesel.	  

På	  verdensplan	  beskæftiger	  Shell	  cirka	  87.000	  medarbejdere	  i	  70	  lande.	  Her	  er	  selskabet	  involveret	  i	  bl.a.	  olie-‐	  og	  
gasudvinding,	  produktion	  og	  salg	  af	  benzin	  og	  diesel	  samt	  udvikling	  af	  biobrændsel	  og	  flydende	  naturgas.	  I	  alt	  har	  Shell	  
44.000	  servicestationer	  i	  verden	  og	  producerer	  hver	  dag	  3,3	  mio.	  tønder	  olie	  og	  gas.	  Læs	  mere	  på	  www.shell.com.	  


