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vnr.TV skaffer VisitDenmark over 100 millioner ekstra tvseere efter Melodi Grand Prix finalen
Historien om VisitDenmarks afterparties i Europa blev set af over 100
millioner tv-seere i Danmark og
samtlige andre europæiske lande i
dagene efter finalen - i tillæg til de
180 millioner seere, der fulgte selve
Grandprix finalen.
Det gav Danmark god PR!

vnr.TV producerede fra Eurovision-festerne organiseret af VisitDenmark i Hamborg,
London, Stockholm, Oslo, Milano, Paris, Sydney, Moskva og Washington DC. Festerne
viste begejstringen over Conchita Wursts sejr og over Københavns indsats som
værtsby. København fik dermed placeret sig solidt i seernes bevidsthed som en
tolerant, frisindet og kreativ by.
Se VisitDenmarks video om Eurovision kampagnen her.

Europas bedste kampagne
Det gode samarbejde mellem vnr.TV og
VisitDenmark var sidste år en stærk
medvirkende faktor til, at VisitDenmark
modtog prisen for Europas Bedste
kampagne i forbindelse med den Lille
Havfrues 100 års fødselsdag, der
ligeledes opnåede mange TV-visninger.

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

Se VisitDenmarks video om Havfrue-kampagnen her.

vnr.TV får erhvervsnyhed om Telia og
TeliaNord på Yahoo, msm, Reuters
og andre

Erhvervsnyheden om Telia og TeliaNords banebrydende pioner-samarbejde i Danmark
om deling af mobilnetværk med højere hastighed kom på msm, yahoo, Reuters Busines
News, Huntington Post og mange andre med vnr.TVs hjælp.

Se eksempler på visninger her.

God Sommer
Anders Garde Kongshaug
Founder
vnr.TV

Fakta om vnr.TV
vnr.TV betyder Video News Release på TV. vnr.TV's stifter har en fortid som kreativ chef i Wonderful C openhagen
og har opbygget et unikt netværk til visning af TV-nyheder i Danmark og hele verden. Det har bragt København
og nu Danmark på verdenskortet siden 1996. Alle video news releases cirkuleret af vnr.TV siden 2006 har opnået
visninger. vnr.tv bringer historier inden for lifestyle, kultur, turisme, events, high tech, erhvervsnyheder mv. Vi
tilbyder rådgivning og i visse tilfælde no-cure, no-pay. Tilbud er gratis.

vnr.TV laver også "Indenfor 10 Minutter"
"Indenfor 10 Minutter" viser, hvad man kan lave indenfor 10 minutter af et givet sted; eksempelvis en DSB Stog station eller hotel.
"Næste Gang Du Rejser" hedder den del, der handler om steder i hele Danmark.

Se eksempler her:
Indenfor 10 Minutter
Næste Gang Du Rejser
Vnr.TV hjemmeside

Billede: Indenfor 10 Minutter - Charlottenlund

V il du være med, så kontakt os:
vnr.TV
øster alle 1

2100 kbh
denmark
main: +45 31670670
producers mobile: +45 53 670 670
e-mail: producer@ vnr.tv
skype: vnr.TV

Til orientering skal vi oplyse, at du modtager dette nyhedsbrev, fordi vi har samarbejdet med dig, din organisation
og/eller din branche tidligere og tænkte, at en orientering om disse P R redskaber kunne have videre relevans.
Hvis du har spørgsmål så kontakt os endeligt på: 31670670 / producer@ vnr.tv
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