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Bauer Media Audio lanserar on Car
Infotainment Systems powered by
Android över hela Europa

Som Europas ledande kommersiella radiooperatör kommer Bauer Media
Audio att finnas tillgängligt när infotainmentsystem för bilar som drivs av
Android lanseras. Det kommer att finnas i både Polestar 2 och Volvo XC40
Recharge senare i år. De kommer att vara världens första bilar med ett
infotainmentsystem som drivs av Android med Google Assistant, Google Maps
och Google Play inbyggt.

Bauer Media Audio:s appar kommer att finnas tillgängliga via Google Play i
alla bilar i Storbritannien, Sverige och Norge. Inbyggda Google-mediaappar
och tjänster gör det möjligt för förare och passagerare att njuta av radio,
podcast, ljudböcker och musik.

Detta gör att publiken i Sverige enkelt kan komma åt och lyssna på
radiostationer som Mix Megapol, NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Svensk Pop,
Lugna Klassiker, Retro FM och PodPlay med alla Sveriges mest populära
poddar.

Lanseringen av bilar med inbyggt Google visar ytterligare hur viktigt
ljudunderhållning är och som fortsätter att öka.

Richard Dawkins, COO Bauer Media Audio: ”Uppkopplade bilar ger våra lyssnare
nya sätt att få tillgång till hela utbudet av högkvalitativt innehåll från de
radiostationer de älskar. Ljudunderhållning är en del av bilupplevelsen och vi är
glada över att samarbeta med Google i den här spännande framtida miljö. ”

Anya Ernest, Business Design, Polestar: "Det här är det första steget i att



förändra vår uppfattning, att bara se bilen som ett transportsätt, till att bilen blir
en förlängning av ditt digitala liv. Om vi kan öka användningen av bilen med
detta kan det hjälpa till i vårt långsiktiga mål att skapa en mer hållbar framtid. ”

För ytterligare pressinformation, vänligen kontakta:

Cat Martin - Kommunikationschef, Bauer Media Audio

cat.martin@bauermedia.co.uk - 07932746363

Odelia Yu, Senior Commercial Communications Executive, Bauer Media

odelia.yu@bauermedia.co.uk - 07718124791

About Bauer Media Audio

Bauer Media Audio is Europe’s leading digital commercial broadcaster and
audio operator. Experts in the power of sound, the company reaches over
twenty-six million listeners daily through its market-leading broadcast radio,
online services, and podcasts creating commercial value. The business spans
7 countries including the UK, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Poland and
Slovakia, with leading brands including KISS, Mix Megapol, Absolute Radio,
Radio Norge, Radio Expres, Radio Nova, The Voice and RMF.

Bauer Media har störst räckvidd i det nya ljudlandskapet med över 5 miljoner
lyssnare varje vecka och 2 miljoner per dygn på plattformar som Mix
Megapol, NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Svensk Pop, Lugna Klassiker, Retro
FM och alla våra poddar på RadioPlay.
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