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100.000 musikfans fra hele verden

Lars Bo, designer og komponist fra Greve, fik fra den ene dag til den anden de næste par
måneder cirka 1.000 fans om dagen
PRØV DEN HOS
Ole Mathiesen Biler
i Taastrup.

Prisen er ekskl. lev. og fabriksmonteret ekstra udstyr.

Mazda6

2.0 (145 hk)
SKYACTIV-G Core
,Fra kr. 300.000

Ingen merpris for stationcar

gi som
• SKYACTIV-teknolo
orer med
kombinerer stærke mot
lavt brændstofforbrug
• Op til 18,2 km/l med
benzinmotor og 145 hk
dieselmotor
• Op til 23,8 km/l med

og 150 hk
et kørsel 23,8 – 15,6
Brændstofforbrug ved bland
150 g/km.
km/l. CO2 –emission 108 –
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efter et år er der mere end
100.000 globalt, som følger
Lars Bo Music via Facebook.
Musikken er stadigvæk
en hobby men den marketingviden og erfaring omkring Facebook Lars Bo har
opnået bruges nu til at hjælpe andre artister og virksomheder til at blive kendt
i både ind og udlandet. Lars
Bo har bl.a succesfuldt kørt
nogle Facebook-kampagner
for den elektroniske Pop Duo
Electric Lady Lab.
Hvis du skulle have lyst
til at se og høre mere om,
hvad Lars Bo kan gøre, så
kontakt: Lars Bo Jensen.
Tlf.: 20940646 lbj@visuality.dk.
Og besøg Facebook.com/
LarsBoMusic for at se høre
det lokale Facebook-fænomen.

1000 fans om dagen

Terminalen Taastrup
Øtoftegårdsvej 2
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 40 45
www.terminalen.dk

men

Greve: Den danske designer og komponist Lars
Bo fra Greve er blevet
lidt af et Facebook-fænomen. H a n ha r fået
100.000 musikfans fra
hele verden via Facebook
på kun et år.
Lars Bo, der daglig arbejder som freelance Art
Director via fi rmaet Visuality og som Event Manager
i Schouw Event, besluttede
sig for et år siden for sjov
at komponere elektronisk
musik med lidt rå kant inspireret af rockgenren. Han
undersøgte mulighederne
for at lægge sin musik op
digitalt på nettet, så andre
kunne følge hans hobby.
Han oprettede derfor en
Facebook-side Facebook.
com/LarsBoMusic, som han
begyndte at promote globalt
via Facebook i november
2012.
Helt uden forventning eksploderede det fuldstændigt
- og Lars Bo fi k fra den ene
dag til den anden de næste
par måneder frem ca. 1.000
fans om dagen - hovedsageligt fra Indien og resten af
Asien - et nyt dansk Facebook-fænomen var født.
Lars Bo har brugt 20 kr.
om dagen på at promovere
sin musik på nettet - og nu

Lars Bo Jensen fra Greve,
her i sit musikstudie, har fået
over 100.000 musikfans fra
hele verden via Facebook på
kun et år.

Blomster Torvet ApS
Alt i blomster

Vi har et stort udvalg i afskårne blomster
og binder alt til enhver lejlighed f.eks.:

• Buketter • Bårebuketter • Kranse • Kistepynt
• Brudebuketter • Dekorationer
oner mm.

OPrr. stkk.i49d,-e

3 stk.

Julen starter her...
Vi har et stort udvalg i juledekorationer, juletræer
og adventskranse.

100,-
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Kjærsgaard

Mandag den 25. november
kl. 19:30 på Greve Borgerhus
Greveager 9
2670 Greve
Alle er velkomne
- gratis entre
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100,-

HVER DAG EN NY SMUK BUKET

- glæd en du holder af

Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag-fredag
kl. 10.00-17.30
Lørdag
kl. 10.00-15.30
Søndag & Helligdage
kl. 10.00-15.00

Vi modtager forbrugsforeningskort

Like us på

Blomster Torvet ApS

Bogen kan
købes på mødet.

14 års erfaring fra eksisterende forretning i Herlev

Mosede Strandvej 4, 2670 Greve

Tlf. 32 16 41 31

Følg DF og Pia på

Greve

www.df.dk

