D I G I TA L E O G S O S I A L E M E D I E R

Pressemelding
Stereo+ / TV2 Hjelper deg
Norges største digitale magasin om lydprodukter Stereo+, utvider den redaksjonelle plattformen med tester og artikler om TV og gadgets/forbruker-elektronikk. Det blir opprettet egne seksjoner i magasinet, og det blir dedikerte
temasider på våre web-sider. Innholdet vil komme fra redaksjonen og våre
frilansere, men vi vil også hente inn artikler fra utenlandske samarbeidspartnere.
Stereo+ har nå i Januar gjort en avtale med TV2 Hjelper deg. Avtalen gjelder gjennomføring av tester for TV2
Hjelper deg, men vi vil også fungere som eksperthjelp på tester de gjør på egen hånd.
Umiddelbart er det satt opp følgende testkalender
21. februar
Actionkameraer – her vil Stereo+ / Fotomag stille som eksperthjelp for TV2 Hjelper deg.
28. februar
Trådløse ørepropper – Denne testen vil Stereo+ gjøre i sin helhet og har som tema.
«Trådløse ørepropper» i prisklassenn +/- 1000 kroner. Noe som i praksis vil bety modeller
mellom 800 og 1200 kroner. Frist for innsending av produkter er 1. Februar.
14. mars
Mobiltelefoner – Her vil Stereo+ og søstermagasinet Fotomag stille som eksperthjelp
for TV2 Hjelper deg.
11. april
TV – Denne testen vil Stereo+ gjøre i sin helhet. Type modeller, prisklasse, størrelse og
liknende kommer vi tilbake til innen kort tid.
Eventuelle spørsmål om testene kan stilles til ansvarlig redaktør i Exciter,
Håvard Holmedal – haavard@stereopluss.no

Fakta om Stereo+

Stereo+ har i gjennomsnitt 35.000 nedlastinger av hver utgave. Til sammen 26.000 følgere på Sosiale medier og
vi har vårt eget diskusjonsforum på Facebook med 3500 medlemmer.
Stereo+ kommer ut 10 ganger i året og er gratis å lese og abonnere på.
Redaktør: Håvard Holmedal

Fakta om Fotomag

Fotomag har i gjennomsnitt 6.500 nedlastinger av hver utgave. Til sammen 5.000 følgere på Sosiale medier.
Fotomag kommer ut 6 ganger i året og er gratis å lese og abonnere på.
Redaktør: Toralf Sandåker
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