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International pris til VisitDenmark og vnr.TV –
Europas bedste kampagne
VisitDenmarks PR-kampagne
"The Little Mermaid Goes Global"
snuppede førstepladsen ved
"European Excellence Awards" i
konkurrencen om Europas bedste
kampagne.
Bodypaintede havfruer stillede op i 15
lande, og vnr.TV fik overalt de levende
TV-billeder produceret, indsamlet på få
timer, distribueret og broadcastet på
ledende TV-stationer i hele verden,

Billede: vnr.TV producerede og skaffede 380 mio seere til
VisitDenmark

fx EuroNews, FOX og CCTV.
Kampagnen blev set af mindst 380 millioner faktiske seere.
Læs artiklen i "Markedsføring" her.
Se korte klip fra vores mange TV-visninger i udlandet.

vnr.TV skal fremover varetage
Ritzau.TV’s internationale TVdistribution
Når Ritzaus kunder ønsker at opnå internationale visninger, vil Ritzau fremover ringe til
vnr.TV.
Læs her Ritzaus tekst til hjemmesiden
Se eksempler på vores visninger på fx CNN, tysk og dansk TV mv. (Kvinde løber 366
maratonløb) - Længde 1:10
Se eksempler på vores visninger på fx CCTV, Bunte.de, EuroNews (ARoS's nye udstilling)
- Længde 0:41

”Indenfor 10 Minutter” er nu udvidet til hele Danmark!
Succesen med visninger i alle S-tog af korte film
om, hvad man kan lave indenfor 10 minutter af
hver S-togsstation, udvides nu til at omfatte film
fra hele Danmark.
Vores landsdækkende koncept kalder vi
"Næste Gang Du Rejser"
Ligesom i "Indenfor 10 Minutter" bliver
togpassagerer – og i øvrigt hotelgæster på 11

Billede: ARoS ses af 200.000 pr. dag

tophoteller i København – inviteret på en visuel
flyvetur til interessante oplevelser.
DSB vurderer, at "Indenfor 10 Minutter" er en favorit blandt passagererne i S-togene.
Se ny film på 2 min. om konceptet.
Læs pdf om "Næste Gang Du Rejser", passagertal og tidligere resultater.
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