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Vild med MEGET mere end dans og fodbold:

Mads Laudrup åbner
ny dansk stjerneportal
Sidste efterår scorede Mads Laudrup tv-hovedroller samt masser af stjernepopularitet i mange uger i
træk, da han med partneren Claudia Rex dansede sig frem til en flot fjerdeplads i Vild Med Dans. Nu
fortsætter Laudrup stjerneparaden, når han lancerer Danmarks ny stjerneportal Book en Stjerne.
Hjemmesiden bookenstjerne.dk er en ny spændende online markedsplads og booking-portal, hvor fans
fremover kan finde og få kontakt til deres personlige favoritter og stjerner.
Mads Laudrups ny stjerneportal tilbyder ´hul igennem´ til en lang række af Danmarks største personligheder
- kendte tv-stjerner, populære skuespillere, hotte sportsfolk og musikere, farverige komikere, spændende
kulturpersoner, interessante erhvervsprofiler samt mange-mange flere.
"Vi har samlet et udvalg af stjerner ét sted og gjort det muligt for fans at bestille personlige videohilsner til
sig selv eller andre - f. eks. til familiens aktuelle fødselar, den vordende konfirmand med flere - ligesom vi
også formidler stjerner til foredrag, arrangementer og events etc.," siger Mads Laudrup.
"På bookenstjerne.dk starter vi op med at tilbyde videohilsner som vores primære produkt. Fra i dag kan
alle danskere gå ind på vores ny hjemmeside og bestille stjerner til arrangementer som foredrag, autografog trænings-sessions, og andre former for optrædener og events."
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Idéen til bookenstjerne.dk fik og udviklede Mads Laudrup, profil på Helsingørs tophold i 2. division Øst, i
samarbejde med sin ven, den tidligere superligaspiller Brian Gellert, da Michael Laudrups ældste søn sidste
efterår var på banen og brillerede i ugevis på dansegulvet og TV2-skærmene i Vild Med Dans.
"Claudia og jeg - ja, hele holdet på Vild Med Dans - blev daglig bestormet af henvendelser fra nær og fjern folk, der ville booke os til alverdens sjove ting og sager, have autografer eller måske blot en hilsen fra os.
Det fik os til at tænke nærmere over, på hvilke måder man i vores digitale tidsalder kunne formalisere dette
ganske åbenlyse behov og marked for moderne fankommunikation," siger Mads Laudrup.
Svaret landede - efter mange timers kreative drøftelser samt mellemregninger - på dagens nylancerede
koncept bookenstjerne.dk.
Markant interesse
Forretningsgangen på bookenstjerne.dk er nem og ligetil: Find din stjerne via søgeboksene, bestil din
videohilsen - på min. 45 sekunder - på stjernens profilside, betal og modtag din personlige videohilsen på
mail i løbet af senest fire dage.
På mange profilsider er der tilføjet øvrige fanprodukter, som den pågældende stjerne også tilbyder, og som
fans også nemt booker hos stjernen.
"Vi har allerede mærket markant interesse for vores ny digitale fanprodukt under det omfattende testforløb,
som vi gennem snart mange måneder har gennemført," siger booking manager Brian Gellert.
"Vi ser derfor så lyst og optimistisk på markedsmulighederne for bookenstjerne.dk, at vi allerede er i fuld
gang med at forberede de næste tiltag på vores stjerneportal - nye og flere spændende idolprodukter, som
vi glæder os til løbende at kunne lancere."
Mads Laudrup og Brian Gellert arbejder hårdt og målrettet på at udvide den allerede omfangsrige "stjernebesætning" og få endnu flere danske profiler og personligheder ind i deres ny digitale stjerneunivers.
"Vores mål er at blive i stand til at formidle videohilsner og andre fanydelser og services til danske fans fra
snart sagt samtlige Danmarks største og populæreste stjernenavne og personligheder - og vi er nu klar til
at sparke bookenstjerne.dk rigtig godt i gang," siger Mads Laudrup.
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