
 
 
 
 
 
Pressmeddelande 

 
Idag öppnar Priceless Stockholm 

MasterCard lanserar upplevelseprogram med en ny innerstadsbuss, middag i 
restaurangköket och löpträning med marathonvinnare 

 
För att twittra denna nyhet, använd hashtagen #PricelessStockholm 

 
Stockholm, 25 april 2013 – Idag öppnas dörrarna till ett helt nytt Stockholm när MasterCard 
lanserar Priceless Stockholm (www.priceless.com/stockholm). Ett program fyllt av upplevelser 
och erbjudanden som är speciellt framtagna för att stockholmare samt svenska och 
internationella besökare ska få uppleva ett Stockholm utanför guideböckerna. Den första 
stockholmsupplevelsen är en ”Priceless Bus” (www.pricelessbus.se) – ett lyxigare och annorlunda 
alternativ till de vanliga innerstadsbussarna. 

Priceless Stockholm bygger på ett nära samarbete med stockholmsikoner som Nordiska Kompaniet, 
Svenska Brasserier (där bland annat Sturehof och Riche ingår) och kommande ABBA The Museum, 
liksom mer nischade aktörer som klocktillverkaren Sjöö Sandström, söderkrogen La Veccia Signora, 
Löplabbet och Uber. 

”Nordiska Kompaniet är en tydlig symbol för Stockholm och därför var det självklart för oss vara en 
del av Priceless Stockholm. Vår medverkan i upplevelseprogrammet kommer att innehålla en rad olika 
exklusiva erbjudanden som bland annat platser på höstens stora modevisning samt möjlighet till 
förhandsinbjudningar till vår populära sommarrea i juni.” säger Daniel Stipich, marknadschef på 
Nordiska Kompaniet. 

”Undersökningar vi gjort bland stockholmare visar att umgänge och annorlunda upplevelser är viktiga 
ingredienser för att göra våra liv lite mer ”priceless”. Vi är otroligt stolta över att nu presentera Priceless 
Stockholm där vi vill förhöja upplevelser i och kärleken till Stockholm – i stort som smått”. säger 
Pernilla Winberg Babtist, marknadschef MasterCard Norden och Baltikum. 

En förhöjd resa i kollektivtrafiken 
 
Från och med idag, 25 april, till och med den 4 maj rullar en ”Priceless Bus” som ett gratis och lite 
annorlunda alternativ till de vanliga innerstadsbussarna. Bussen kommer att gå varvat på 2:ans och 
4:ans linje och bjuder på en rad spännande upplevelser. Alla hållplatser finns med så det är bara att 
plinga som vanligt när man närmar sig jobbet. För tidtabeller, evenemangskalender och för att följa 
bussen live, se www.pricelessbus.se. 
 
Kliv in i restaurangköket och galamingla på ABBA The Museum  
 
”Vår passion är mat, dryck och kultur. Genom Priceless Stockholm kommer vi att presentera spännande 
upplevelser som bland annat möjligheten att laga mat med Svenska Brasseriers kreativa ledare Tommy 
Myllymäki i Taverna Brillos kök. Svenska Brasseriers restauranger, som Sturehof och Riche, är starkt 



förknippade med huvudstaden och genom vår medverkan i programmet vill vi bidra till ett nytt sätt att 
uppleva Stockholm.” säger Sissel J:son Lindh, PR/marknadsföring på Svenska Brasserier. 
 
”ABBA The Museum slår upp portarna för allmänheten i början av maj och för oss är Priceless 
Stockholm en perfekt match där vi kan erbjuda specialupplevelser för alla ABBA-fans.” säger Mattias 
Hansson, vd på ABBA The Museum.  
 
I tillägg till programinnehåll knutet till lokala partners kommer MasterCard-kortinnehavare också få 
chans att ta del av upplevelser kopplat till MasterCards globala partnerskap som Beyoncés världsturné, 
UEFA Champions League eller BRIT Awards.  
 
Ett axplock av upplevelser i Priceless Stockholm 
 
UNDERHÅLLNING 
Upplev Beyoncé på nära håll.  
Den ultimata VIP-upplevelsen vid Beyoncés slutsålda konsert i Globen 29 maj. Upplev megastjärnan på 
nära håll inifrån BeyStage – som praktiskt taget är en del av scenen. VIP-lounge innan föreställningen 
med mat, dryck, DJ, och mer. Tillgång till VIP concierge-team på plats, samt VIP-goodiebag, personlig 
autograf från Beyoncé själv och presentkort på 250 USD på www.beyonce.com. 
 
SHOPPING 
NK:s stora höstmodevisning  
Upplev senaste modet tillsammans med modejournalister och särskilt inbjudna gäster.  
 
Förtur till NK:s stora junirea.  
Få tillgång till den populära rean innan den öppnar för allmänheten. 
 
MAT & DRYCK 
Baka bröd med Bagarlandslaget 
Baka bröd och ät frukost i Taverna Brillos kök med Håkan Johansson, medlem i Svenska 
Bagarlandslaget.  

Nya krogar först: Nytorget 6  
Prova på restaurangen innan öppningen inklusive middag kostnadsfritt. 
 
Middag på Taverna Brillo med Tommy Myllymäki 
Laga mat med Tommy Myllymäki, Svenska Brasseriers kreativa ledare, i restaurangköket och 
efterföljande middag (i köket). 
 
PÅ STAN 
Följ med in i Sjöö Sandströms klockverkstad 
Upplev det precisionskrävande hantverket hos den svenska klocktillverkaren Sjöö Sandström. Du får 
även höra den fascinerande historien bakom klockorna av tillverkarna själva. Kostnadsfritt för de som 
registrerar sig på Priceless Stockholm. 
 
Gala-invigning och ”behind the scenes” på ABBA The Museum 
Biljetter till den officiella gala-invigningen den 6 maj eller varför inte en guidad tur med Ingmarie 
Halling, kurator och utställningsproducent på ABBA The Museum. 

SPORT & HÄLSA 
Löparträning med kända löparprofiler  
Köp nya löparskor och träna med några av de bästa löparna i Sverige på köpet. Träningspassen utgår 
ifrån Löplabbets butik på Kungsgatan – bland annat med Anders Szalkai som är den senaste svenska 
manliga löparen som vunnit stockholm marathon (2001).   



HOTELL & RESA 
Övernattning på Berns och förtur till Stureplans nattliv 
En hotellvistelse på nyrenoverade Berns Hotel till rabatterat pris. Dessutom fri uppgradering i mån av 
plats och åkband som ger fritt inträde och rätten att gå före i kön på Stureplans hetaste klubbar. 
Åkbandet gäller på Ambassadeur, Sturecompagniet, Spy bar, Hells Kitchen, White Room och Berns 
Gallery 2.35:1.  
 
Priceless Stockholm – ett upplevelseprogram 
 
Priceless Stockholm är en del av MasterCards globala Priceless Cities-program som startade med 
lanseringen av Priceless New York 2011 och som sedan dess innefattar världsstäder som London, Paris, 
Moskva, Istanbul och Singapore. Stockholm blir den första staden i Norden som kommer att vara med i 
programmet, vilket bekräftar Stockholms status som en intressant, trendig och kulturell stad. Baserat på 
undersökningar bland stockholmare och kunskap kring vad stockholmare är intresserade av, vad de 
anser är ”priceless” och vad de helst vill uppleva har MasterCard skräddarsytt ett program för 
Stockholm. 

Priceless Stockholm är tillgängligt för alla som har ett MasterCard-kort genom att gratis registrera sig 
på www.priceless.com/stockholm. På sajten presenteras programmets utbud av upplevelser och 
erbjudanden inom kategorierna Mat & Dryck, Underhållning, Shopping, Sport & Hälsa, Resa & Hotell 
och På Stan tillsammans med framstående partners som personifierar Stockholm. 

 
För mer information: 
Frida Almgren, kommunikationschef MasterCard Norden och Baltikum 
070-317 35 45  
frida_almgren@mastercard.com 
 
 
Om MasterCard 
MasterCard (NYSE:MA) är ett globalt betalnings- och teknikföretag. MasterCard driver världens snabbaste nätverk för 
betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handeln, myndigheter och företag i över 210 
länder och marknader. MasterCards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och 
företagande – lättare, säkrare och mer effektivt för alla. Följ oss på Twitter @MasterCardSE, vår blogg Cashless 
Conversations och prenumerera på senaste nytt. För mer information besök: www.mastercard.se  
 


