
 

P R E S S E M E L D I N G 
Oslo, 3. juni 2010 

 
Jakter på årets flotteste brillebruker 
 
Går du med en modelldrøm bak brilleglassene dine? Da bør du delta i 
konkurransen om å bli ”Årets brillemodell”.   
Førstepremien er en modellkontrakt med London-byrået Storm. 
 
Konkurransen arrangeres i Norge for femte året på rad. Alle jenter og gutter over 18 
år kan delta ved å sende inn bilde av seg selv med briller. 
 
Nasjonal finale 
Bak ”Årets brillemodell” står optikerkjeden Specsavers, som gjennomfører 
konkurransen i samarbeid med nettstedet Side2.  
Til den nasjonale finalen i Oslo velges 10 finalister av en jury bestående av den 
kjente designeren Fam Irvoll, Specsavers’  trendekspert Kjersti Kolden, 
motejournalist Elin Reitan i Side2 og en representant fra modellbyrået Storm. Storm 
er byrået som oppdaget Kate Moss, og representerer også Cindy Crawford og Eva 
Herzigova. 
– Vi jakter på gutter og jenter med stil og personlighet og som kler briller, sier 
jurymedlem Fam Irvoll. 
 
Delta i konkurransen 
Alle som ønsker å bli ”Årets brillemodell 2010” kan melde seg på til Specsavers 
innen 13. august. Den norske vinneren får en gratis helg for to i London og 
deltagelse i den internasjonale finalen. Her konkurrerer finalistene om en 
modellkontrakt med London-byrået Storm og en alt-inkludert-ferie til St. Lucia i 
Karibia.  
Klikk deg inn på adressen www.specsavers.no/brillemodell  for å melde deg på. 
 
Finale i London 
I fjor var det Elisabeth Myhrvold (19) fra Bergen som ble kåret til "Årets brillemodell" 
og kom på tredjeplass i den internasjonal finalen i London. Her konkurrerte hun mot 
andre brillefinalister fra Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland og 
Nederland. 
- I dag er briller et moteriktig tilbehør på linje med vesker, smykker og slips. Det 
signaliserer personlig stil og derfor er det også blitt mer vanlig å ha flere par med 
briller, avhengig av hva man skal ha på seg, sier jurymedlem Fam Irvoll. 
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Fakta om Specsavers 

Specsavers ble stiftet i 1984 av optikerne Doug og Mary Perkins og er verdens største privateide 

optikergruppe, og verdens mest hurtigvoksende optikerkjede. Forretningsideen ble til på venteværelsets 

bordtennisbord på den engelske kanaløya, Guernsey. Selskapet har siden oppstarten forblitt en 

familiebedrift, og ledes fremdeles av gründerne og deres sønn, John Perkins. Specsavers misjon er å 

levere briller og kontaktlinser av høy kvalitet, til faste lave priser. Internasjonalt har Specsavers eksistert 

i 26 år, og kjeden sysselsetter mer enn 26 000 ansatte fordelt på 1500 butikker i 10 land. Butikkene eies 

og drives av optikere. I løpet av 2009 solgte Specsavers mer enn 15 millioner briller og 18 millioner 

kontaktlinser. Kjeden er kåret til Storbritannias mest tillitvekkende merkevare i optikerbransjen gjennom 

åtte år på rad. Kåringen er basert på undersøkelsen Reader's Digest Trusted Brands, en av Europas 

største og bredeste forbrukerundersøkelser. Utvalget består av 25.000 svar fra 16 land.  

Specsavers norske butikker eies og drives av optikere (franchise) og tilbyr synsundersøkelser, briller og 

kontaktlinser. I løpet av fem år har Specsavers solgt mer enn 900 000 par briller til norske brillebrukere. 

Kjeden er i dag den registrerte optikerkjeden i Norge med høyest markedsandel. 

 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Kommunikasjonssjef, Elin Skjæren Skandsen 
Mobil: 924 40 200 
E-mail: elin.skandsen@no.specsavers.com  
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