Martin Björk intervjuar Shawn Mendes i NRJ-studion.
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Martin Björk luktade Shawn Mendes i
armhålan
NRJ fick besök av världsartisten Shawn Mendes i veckan då han var i Sverige
för att promota sitt senaste album. Martin Björk som är programledare för
eftermiddagsshowen på NRJ bestämde sig för att intervjua Shawn på sitt egna
lilla vis.
Intervjun sprids nu världen över och press och fans ställer sig frågan: "Why Is
This Random Middle-Aged Man Sniffing Shawn Mendes' Armpit"? Rubriken
tagen från Buzzfeed som skrev om Martins möte med Shawn. TeenVouge
skriver: "Shawn Mendes's Armpit Sniffed by Swedish Host Martin Björk".

- "Shawn Mendes var oerhört trevlig och allt gick ju väldigt bra tills han tyckte att
jag luktade illa i munnen. Men ärligt talat så berättade han efteråt att jag luktade
”perfectly fine”. Killen har humor med andra ord", berättar Martin Björk som
programleder eftermiddagsshowen på NRJ.
- "Att lukta kändisar under armen är ju min gimmick i Intimt med Björken och
självklart gjordes inga undantag för en världsstjärna. Han luktade väldigt gott",
avslutar Martin.

Martin Björk kan du höra varje dag på NRJ:s eftermiddagshow 14:0018:00 tillsammans med Karolina Widerström.

Bauer Media är Sveriges största audiohus. Vi är marknadsledande inom radio
och tillsammans med våra digitala plattformar når vi närmare 5 miljoner
lyssnare varje vecka.
Vi älskar underhållning och strävar efter att göra vardagen roligare för våra
lyssnare, oavsett var vi möter dem. Genom Podplay med tusentals populära
poddar samt RadioPlay med Sveriges största radiostation Mix Megapol eller
våra kanaler NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och
Svensk Pop aktiverar vi våra kunder regionalt eller över hela Sverige.
Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
ljudoperatör som verkar på sju marknader; Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Polen, Slovakien och Storbritannien och når mer än 26 miljoner lyssnare
dagligen.
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