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Björn Borg utmanar paparazzifotografer med nytt uppdrag på webben 
 

Tidigare uppdrag, Peace on Earth, gick ut på att Björn Borg uppmuntrade jordens befolkning att skicka in 

sina avlagda underkläder till företaget. Dessa skickas sedan vidare till en framröstad impopulär krigsförare. 

Idag lanserar företagen ett nytt uppdrag på hemsidan – "Top paparazzis exposed" 

 

Med mycket humor och lite allvar, låter Björn Borg svenska komiker, Kristoffer Svensson och Simon Svensson från 

radioprogrammen "Pang Prego" och "Hej domstol", busringa till kända paparazzifotografer. På hemsidan kan man gå 

in och lyssna på busringningarna 

 

– Paparazzifotograferna skyr inga medel för att fånga kända personer på bild. Nu är det dags att vända på steken 

och på ett roligt sätt ge tillbaks med samma mynt, säger Rocky af Ekenstam Brennicke, PR / Event Manager på Björn 

Borg. 

 

På www.bjornborg.com kan besökaren till exempel lyssna på när en av komikerna busringer en brittisk bildbyrå för att 

sälja nakenbilder på en svensk såpaskådis, eller ringer en av Hollywoods största paparazzis sju en söndagsmorgon. 

 

Bifogat finner du en fil med en av busringningarna. Kampanjen hittar du på www.bjornborg.com  

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Louise Sondlo, Jung  

Telefon: 08-527 080 90 

E-post: louise@jungrelations.com 

 

Rocky af Ekenstam Brennicke, PR / Event Manager, Björn Borg 

Telefon: 08-506 33 715 

E-post: rocky.brennicke@bjornborg.com 

 
 

 

Om Björn Borg 

Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon 

och parfym. Björn Borg-produkter säljs på över tio marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har 

egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna konceptbutiker. Totalt beräknades 

försäljningen av Björn Borg-produkter 2007 uppgå till cirka 2,2 miljarder kronor i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning 

uppgick 2007 till 495 MSEK och antalet anställda var 79 vid årets slut. Björn Borg är noterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm. 
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