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VIDEO Sydfyn Style er tilbage med en

toer

Sydfyn forsøger i ny video at lokke folk til det sydfynske - denne gang uden Gangnam Style.

27. Aug. 2013 kl. 11:30

I Sydfyn Style 1 dansede disse fire borgmestre rundt. I 2'eren er de skiftet ud

med basketballspillere, håndværkere og Joan Ørting.

Af Laura Marie Sørensen (mailto:lmas@dr.dk)

Tilbage i april gik Sydfyn sin virale sejrsgang med YouTube-videoen "Sydfyn

Style", hvor fire borgmestre dansede gangnam style, mens de hyldede det

sydfynske. 

Nu er fynboerne så tilbage med Sydfyn Style 2, der ligesom sin forgænger

skal forsøge at tiltrække gode kræfter til de sydfynske kommuner

Svendborg, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Langeland. 

Den nye video er renset for borgmesterdans, men er i stedet tilsat sexologen

Joan Ørting, håndværkere og basketballspillere.

Videoen kan du se her: 

mailto:lmas@dr.dk
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BOOSTSYDFYN · IL Y A 6 MOIS

Sydfyn Style 2

Den nye video blev lagt på YouTube mandag i forbindelse med konferencen

"Viral markedsføring Sydfyn Style" og bevæger sig allerede rundt på sociale

medier - særligt Twitter og Facebook.Tirsdag formiddag er den blevet set

næsten 8.000 gange, er blevet delt på Facebook 417 gange og har modtaget

mere end 370 kommentarer.

De fire kommuner, der står bag, fik en bøde på 60.000 kroner hver for at

have brudt ophavsretsloven i Sydfyn Style 1, og måske derfor har teamet bag

den nye video selv stået for sang, musik og lydmix. 

Om det er en succes, er der delte mening om, når man læser kommentarer til

videoen. Tydeligt står det, at Sydfyn Style 2 - ligesom 1'eren - splitter

folk. Læs et udpluk af de første kommentarer her: 

PoulsensTube

IL Y A 6 MOIS

Nu stopper i fanme! Jeg fly tter fra fy n...

Connie Mogensen

IL Y A 6 MOIS

Så er man sgu stolt af at være fra Sy dfy n igen.....

Louise Buttenschøn

IL Y A 6 MOIS

Sy dfy n Sty le! Skattefinansieret udkantsreklame - lidt sød, men

måske den skulle have en plads i verdens værste reklamer!? ;-)

http://youtube.com/
http://youtube.com/boostsydfyn
http://youtube.com/watch?v=nO0oRLq9nOI
http://youtube.com/user/PoulsensTube
http://youtube.com/user/PoulsensTube
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/comment?lc=EN8XQY6wHBU4-8cgYlyOqzax5oLD4b2j6fyzEl4tmQo#storify/4eac8d32cd9fe9648e1297824510b71b
http://facebook.com/profile.php?id=1581456840
http://facebook.com/profile.php?id=1581456840
http://facebook.com/
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10201333293005933&id=1581456840
http://facebook.com/profile.php?id=651564161
http://facebook.com/profile.php?id=651564161
http://facebook.com/
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151808227144162&id=651564161
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MtildetT

IL Y A 6 MOIS

En v irkelig lorte v ideo, håber v irkelig også denne her bliver

sagsøgt!

TheQyet

IL Y A 6 MOIS

Jeg troede det var meningen at reklamer skulle tiltrække folk...

Joe Baermann

IL Y A 6 MOIS

Ser da ud til at man ikke kommer til at kede sig på Sy dfy n.

Thomas Bøg Johansen

IL Y A 6 MOIS

60.000 mere ud af v induet ....

Bjarne Bekker

IL Y A 6 MOIS

Umådelig pinligt. Kan man ikke trække stikket til

Varmtluftfabrikken, så de selv  kan betale for at lege

professionelle....

Hvad mener du om den nye video? Er den sjov eller til grin? Skriv din mening

herunder: 

http://youtube.com/user/MtildetT
http://youtube.com/user/MtildetT
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/comment?lc=EN8XQY6wHBUq-Q7X27B8Y0w5kyO6-mFCwYa2B04cha0#storify/cf7dc4a284b6e40a267eab87bb87a938
http://youtube.com/user/TheQyet
http://youtube.com/user/TheQyet
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/comment?lc=EN8XQY6wHBUQ991UEG8bkFcjPM51PLWSDH6X_8Fj8hI#storify/40bcec2b94d72c426e3986235db92b05
http://youtube.com/user/JoeBaermann
http://youtube.com/user/JoeBaermann
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/comment?lc=EN8XQY6wHBUAIAXfJuJZZFl4Kiexy7hZq9u_9E5AZrA#storify/d594150cc456b1c45518195f76aff395
http://youtube.com/user/Donzapp
http://youtube.com/user/Donzapp
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/comment?lc=EN8XQY6wHBU4F1n5xwrC6eIqjeImiNk6HFjWqOy85zQ#storify/24c0c49c082ef0584f75a2488bfb30e0
http://youtube.com/user/BjarneBekker
http://youtube.com/user/BjarneBekker
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/comment?lc=EN8XQY6wHBXYlMQRe6ss8uDrAXsZXOewP_-hHtGN5hk#storify/bf9a3645ae828d1384dca7d5a9b579b3

