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Rebecca Stella och Vanessa väljer
Podplay - igen

Nu är det klart att podden "Nu börjar livet" med Rebecca Stella och Vanessa
lämnar Perfect Day Media och kommer tillbaka till Podplay. Nya säsongen har
premiär idag den 16 augusti. 

Sedan början av 2018 har bästa vännerna Vanessa Lindblad och Rebecca
Stella varje vecka delat med sig av sina tankar och liv. Mellan februari 2020 -
februari 2021 distribuerades podden av Podplay. Podden "Nu börjar livet"
lämnar nu Perfect Day Media efter mindre än ett halvår och väljer att komma



tillbaka till Podplay.

- Vi är superglada att komma hem till Podplay-familjen. Vi har saknat teamet
alldeles för mycket och vi vet att vi kommer skapa magi tillsammans, säger
Vanessa Lindblad.

- Nu är vi tillbaka efter ett härligt sommarlov och ser fram emot en nystart! Vi är
otroligt laddade på att fortsätta dela med oss av våra erfarenheter, lärdomar och
att ge en ofiltrerad och ärlig bild från våra liv till våra lyssnare, säger Rebecca
Stella.

- Rebecca Stella och Vanessa gör ett fantastiskt jobb med podden ”Nu börjar
livet” och därför är det väldigt glädjande att de nu kommer tillbaka till Podplay.
Tillsammans ska vi se till att podden fortsätter växa och att den blir störst inom
sin kategori, säger Henrik Funke, Produktchef Podplay.

Den nya säsongen har premiär på Podplay 16 augusti. Nya avsnitt av "Nu
börjar livet" släpps varje måndag.

Bauer Media Sverige underhåller mer än 5 miljoner lyssnare varje vecka och
vi når med det hela 50% av den svenska befolkningen. Vi berikar vardagen för
våra lyssnare och aktiverar våra kunder regionalt eller över hela Sverige
genom Sveriges största radiostation Mix Megapol, samt Rockklassiker, NRJ,
Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och Svensk Pop. Dessutom lyssnar 1
miljon av dem online och on demand på Podplay och Radioplay - våra
plattformar för tusentals populära podcasts och digitala hem till våra
stationer.

Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
audio broadcaster, verkar på åtta marknader; Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Polen, Slovakien, Irland och Storbritannien och når mer än 55
miljoner lyssnare varje vecka. Vi skapar innehåll och tillhandahåller tjänster
som är viktigast för miljoner människor runt om i världen.
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