”PrintBrush Rocks” - ett samarbete mellan PrintDreams och
The Events.
I samband med Showcase Sweden och Scandinavian Electronics
Event på Stockholmsmässan den 13-15 april presenterar
skrivarföretaget PrintDreams ett samarbete med rockbandet
The Events för att öka exponeringen hos den gemensamma
målgruppen.
PrintDreams lanserar världens första kombinerade
bläckstråleskrivare och kamera i fickformat PrintBrush™ 4x6 på
världsmarknaden.
The Events är ett nytt rockband med planer för en
expanderande marknad som släpper en ny singel i sommar.
PrintBrush™ 4x6, som uppfattas som ”magisk, cool och häftig” av många, kombinerat med The
Events glamrockiga positiva energi ger en god grund för ett samarbete där båda företagen bidrar till
varandras framgång. Första steget i samarbetet är ”PrintBrush Rocks”, den video som släpps på
YouTube i samband med Showcase Sweden. Med tidigare framgångar på över 100 000 visningar på
YouTube av en PrintBrush prototyp tar PrintDreams ett nytt grepp, och visar nu sin produkt i
samarbetet med The Events.
”Samarbetet med The Events, ett nytt rockband med grym energi , som är på väg att lyckas på en
större marknad, är en perfekt kombination med vår lansering av PrintBrush 4x6 på en internationell
marknad”, säger Alex Breton, VD på PrintDreams.
”Vi hoppas att samarbetet med PrintDreams kommer ge The Events en större visibilitet på
marknaden såväl i som utanför Sverige”, säger Henrih Harlequin, The Events. ”Detta är speciellt
värdefullt för oss då vi inte bara släpper en singel i sommar, utan också en ny skiva under hösten.”
”The Events musik stärker vårt budskap och marknadsföring på en fantastiskt sätt, den energifyllda
musiken gör en otrolig skillnad”, betonar Anna Elmdahl, Marknadschef på PrintDreams.
Samarbetet planeras fortsätta under året.
Se “PrintBrush Rocks! – PrintDreams featuring The Events” på:
http://www.youtube.com/watch?v=dFiLgku-A3k
PrintDreams
PrintDreams är ett högteknologiskt bolag, som utvecklar och säljer produkter och innovativa tekniska lösningar på
den globala skrivarindustrimarkanden. PrintDreams har fått ett flertal utmärkelser i Sverige och utomlands, senast
listad som 'Cool Technology Vendor 2009' av Gartner.
Presskontakt: PrintDreams Anna Elmdahl, Marketing Director. Mobil: 070 337 88 10. www.printdreams.com

The Events
The Events är ett välkänt band på Stockholms stora livescener, där bandet har sin hemort. The Events har spelat
mycket runt om i Sverige och även i utlandet. Nu planeras en omfattande turné runt hela landet med start under
hösten.
Presskontakt: The Events: Henric Holgersson, Mobil: 076 166 38 95. www.theevents.net
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