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Martin Garrix blir global merkevareambassadør
for JBL

⏲
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OSLO – 23. april 2021 – Som en av verdens yngste og mest suksessfulle DJ-er og

produsenter, er Martin Garrix den nyeste av superstjernene på JBL sitt lag av globale

ambassadører. Martin vil jobbe tett med JBL knyttet til produktlanseringer, eventer og

kampanjer. JBL Professional har vært Garrix sitt faste lydfølge i mange år, og han har alltid

med seg en JBL-høyttaler for å kunne lytte til musikk når han er på farta. Hans lidenskap for å

skape morsomme og lykkelige øyeblikk gjør DJ- og produsentsuperstjernen til det perfekte

ansikt for den kommende produktkampanjene og for liveopptredener på JBL-eventer.

«JBL har vært mitt foretrukne lydmerke lenge, derfor er jeg veldig begeistret over at jeg nå kan

presentere meg som deres global merkevareambassadør. Jeg er alltid omgitt av musikk, derfor

var et kreativt samarbeid med dem en mulighet jeg ikke kunne avslå», sier Martin Garrix.

«Vi har sett hvordan Martins entusiasme, begeistring og energi tenner store folkemengder og

løfter dem opp til et nivå der de virkelig nyter livet. Vi i JBL deler og ønsker å skape de samme

verdiene ved å tilby opplevelser og den beste lyden som binder mennesker sammen over hele

verden», sier Ralph Santana, Chief Marketing Officer i HARMAN og fortsetter: «Vi er henrykte

over å ha fått Martin som vår ambassadør. Han har med seg en energi som vil knytte ham

sammen med og begeistre våre JBL-fans over hele verden. Vi kan nesten ikke vente på å se

hvordan dette partnerskapet vil blomstre.»

Som hovedtrekkplaster på de største musikkfestivalene, med et stort internasjonalt publikum,

gjennom sitt samarbeid med store stjerner og som grunnlegger av sitt eget plateselskap, styrer

Martin Garrix selv sin banebrytende karriere.

Martin Garrix blir del av et imponerende lag av JBL-ambassadører som blant andre inkluderer

fotballstjernen Lucas Hernandez og musikkikonet Bebe Rexha, som Garrix skapte den

fabelaktige superhiten «In The Name Of Love» sammen med i 2016. Partnerskapet hans med

JBL har alle forutsetninger for å bli en like stor hit.



OM JBL

JBL skaper lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av prisvinnende

lydutstyr, løfter JBL lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft og

industriledende innovasjon, har JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere

verden over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd

for flere av verdens største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de

største stjernene innen musikk, sport og e-sport.

OM HARMAN
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HARMAN International (harman.com), et heleid datterselskap av Samsung Electronics Co,

LTD., designer og utvikler produkter for bilprodusenter, privatpersoner og selskaper verden

over – deriblant komplette bil-systemer, audio-visuelle produkter og øvrig automatiserte

systemer. Med ledende merkevarer som AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®,

Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, er HARMAN beundret av «audiofile», musikere og

konsertarrangører. Mer enn 25 millioner biler er utstyr med HARMAN audio, og milliarder av

mobile enheter er sammenkoblet og integrert på tvers av plattformer. HARMAN sysselsetter 30

000 mennesker på tvers av USA, Europa og Asia.

OM MARTIN GARRIX

Martin Garrix – én av vår tids yngste og mest suksessfulle DJ-er og produsenter som baner vei

på pop- og elektronikascenen. Garrix har spredd sitt virke over hele kloden ved å være

hovedtrekkplaster på musikkfestivaler, nå ut til publikum i alle deler av verden og gjennom

samarbeid med store stjerner som Dua Lipa, Khalid og Macklemore. Hitmakeren har nå tatt

ytterliggere skritt opp mot stjernehimmelen ved å grunnlegge sitt eget label (STMPD RCRDS),

drive sitt eget studio i Amsterdam og som mentor for nye artister. Evnen hans til å stadig

gjenoppfinne sin egen merkevare, hans fryktløse eksperimentering med lyd og måten han med

enkelthet sprer sin kreativitet ut til massene, er et vitnesbyrd om hans udiskutable talent og

overlevelsesevne, noe som bidrar til å bygge opp under hans legendariske status.
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