
Fazer går in som partner till Drive-In Sommarbio på Gärdet
Fazer går in som partner i ett somrigt koncept med retrokänsla – Drive-In Sommarbio på Gärdet i Stockholm.
Filmvisningarna pågår i tio dagar där filmälskare bjuds in att njuta av kvalitetsfilm under bar himmel inifrån sina egna
bilar och provsmaka Karl Fazer choklad, med säkert avstånd till andra.

Under speciella tider får man anpassa sig och tänka om kring olika upplevelser. Eftersom många inte kan besöka biografer just nu
har byrån Le Pacte och biografen Bio & Bistro Capitol tagit fram konceptet Drive-In Sommarbio. Fazer går nu in som partner
genom varumärket Karl Fazer tillsammans med Pucko och BMW i sommarens bioupplevelse. 

– Vi är glada över att kunna erbjuda en trevlig filmkväll utöver det vanliga i dessa speciella tider. På plats kommer vi även att bjuda
på vår choklad som höjer upplevelsen ytterligare. Vi bjuder in till något speciellt - ingen lagom filmkväll, med ingen lagom choklad,
säger Amanda Ax, Brand Manager för Karl Fazer.

Drive-In Sommarbion kommer att arrangeras på Gärdet och pågå i tio dagar mellan den 26 juni och 5 juli. Det kommer att vara två
visningar varje kväll där det visas en mix av gamla och nya kvalitetsfilmer. Biopubliken parkerar sina egna bilar där filmen visas på
en storbildsskärm och ljudet kommer via en angiven radiofrekvens. Biljetter finns ute nu och går att köpa via kampanjsidan
www.driveinsommarbio.se och på www.capitolbio.se   

För mer information vänligen kontakta:

Iris Mäkitalo, kommunikationsansvarig, Fazer Sverige
iris.makitalo@fazer.com, 0735 94 84 54
 

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med
missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. I sin strävan För perfekta
dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på
innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på
snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2019 uppgick till 1,1 miljarder
euro och antalet anställda till närmare 9 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global
Compact.
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