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Gepersonaliseerde kerstvideogram van Stella Artois
voor fans over de hele wereld
Stella Artois-fans kunnen dit jaar hun kerstkaartjes aan de virtuele voordeur van
vrienden en familie laten bezorgen door kerstvrouw van dienst, actrice Alice Eve

Stella Artois, het Nr 1 Belgische bier wereldwijd en verkrijgbaar in meer dan 80 landen,
werd oorspronkelijk genoemd naar de kerstster en naar meesterbrouwer Sébastien
Artois. Meer nog, het wereldbekende pilsbier werd voor het eerst gebrouwen als
kerstbier, als geschenk voor de inwoners van Leuven. Om de seizoensgebonden erfenis
van het merk te vieren, verrast Stella Artois de fans dit jaar met een gepersonaliseerde
kerstkaart die kan worden gedeeld met familie en vrienden.
Facebook-app stuurt Carole naar je voordeur
De zingende videogram is beschikbaar via de Facebook-pagina en de website van het merk. Enkel
naam en adres moeten worden ingevoerd, alsook een persoonlijk berichtje en Stella Artois doet de
rest! Met behulp van de Google Street View en Maps-technologie, volgen we actrice Alice Eve
onderweg naar de virtuele huisdorpel van vrienden en familie om er een kerstlied te zingen, en een
frisse Stella Artois te schenken. Een leuke en originele manier om kerstwensen te sturen, in ware
Stella Artois-stijl!
De “Christmas Carole”-app is beschikbaar op
https://www.facebook.com/Stella/app_334597873304784
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Over Stella Artois
Stella Artois maakt deel uit van een Belgische brouwtraditie die teruggaat tot 1366. Het is het Nr Belgische bier wereldwijd
en wordt in meer dan 80 landen gedronken. Stella Artois is een gefilterd blond pilsbier van lage gisting. Het is een frisse
dorstlesser met een moutig midden en een pittige afdronk, wat voor een volle smaak en een vleugje bitterheid zorgt. Stella
Artois wordt idealiter tussen 3 en 5 graden Celsius geserveerd en dient te worden geschonken in het unieke Stella Artois
glas op voet, volgens het schenkritueel in 9 stappen. Op die manier kan men optimaal van deze goudkleurige pils genieten.
Raadpleeg eveneens de website: www.stella-artois.be.
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