INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

10 Mars 2009

FEM NORDISKA RESEBYRÅER FÅR KLARTECKEN ATT SÄLJA RYMDRESOR FÖR VIRGIN
GALACTIC
Du är härmed inbjuden till presskonferens med Richard Bransons rymdturistbolag Virgin Galactic.
På presskonferensen, som äger rum i Göteborg i samband med TUR-mässan, kommer namnen på de fem
nordiska resebyråer som får rätt att sälja Virgin Galactics exklusiva rymdresor till allmänheten att avslöjas.
Representanter för resebyråerna, varav två är svenska kommer att närvara.
Dessutom kommer en av de första rymdresenärerna med Virgin Galactic att finnas på plats: karismatiske
investmentbankiren Per Wimmer. Han räknar med att bli den förste dansken i rymden och hans slutmål är att
plantera den danska flaggan på månen.
Presskonferensen leds av Carolyn Wincer, försäljningschef för Virgin Galactic, som bland annat kommer att
visa tidigare ej offentliggjorda filmsekvenser från testflygningarna med SpaceShipOne från 2004 och en
nyligen genomförd testflygning med Virgin Galactics moderskepp WhiteKnightTwo.
Tid och plats
Tisdag 17 mars 2009, kl 10 - 11
Hotel Gothia Towers, rum R24
Mässans gata 24, Göteborg
Kontakt
För att anmäla ditt intresse att delta eller boka enskild intervju med Carolyn Wincer, försäljningschef eller
Stephen Attenborough, VD för Virgin Galactic, vänligen kontakta:
Mikael Bohman, presskontakt Virgin Galactic
virgingalactic@agency.se, 08-410 818 11, 0709-15 27 68
För mer information om Virgin Galactic
Virgin Galactic är världens första rymdturistbolag och grundades av 2004 av den brittiske entreprenören Sir
Richard Branson. Inom några år kommer man att erbjuda rymdresor från Kiruna (Spaceport Sweden) och
USA (Spaceport America i New Mexico). Biljettpriset börjar på 200 000 dollar men beräknas efter ett par års
verksamhet sjunka till cirka 20 000 dollar. Biljetter kan bokas redan nu och hittills har cirka 300 personer
betalat handpenning. Över 85 000 från 125 länder har anmält sitt intresse att bli rymdresenärer.
För utförligare information om Virgin Galactic och den patenterade rymdskeppsteknologin se bifogat
faktablad i pdf-format.
Se även Virgin Galactics hemsida: http://virgingalactic.com

