
Ambassadörslista - Fear Clinic!!
Nedan följer en presentation av de ungdomsprofiler som delar med sig av sina tankar och sin syn 
på rädslor förknippat med rökning, under A Non Smokings kampanj - Fear Clinic.  
 
Ambassadörerna nedan har rekryterats av A Non Smoking Generation specifikt för just denna 
kampanj, då de på olika sätt tagit ställning mot rökning och visat ett engagemang för frågan.  !
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Namn: Lisa Jonsson !
Tolvåriga Lisa, även känd som Miss Lisibell, har på sin Youtubekanal över 25 miljoner visningar 
och hela 80 000 prenumeranter. I sina videoklipp delar Lisa med sig av diverse vardagliga saker i 
unga människors liv.!
 
Youtubekanal: https://www.youtube.com/user/MissLisibell!
Blogg: http://misslisibell.se/!
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Pressbild Daniel Paris: Fotograf Bingo Rimér!
 
Namn: Daniel Paris!
Daniel var den första vinnaren av SVT:s program Ung&Bortskämd, och har sedan dess figurerat i 
flertalet mediala sammanhang. En TV-personlighet som också kan tillskriva sig färdigheter såsom 
författare och föreläsare. Daniel driver en välbesökt blogg på finest.se och har förutom 
Ung&Bortskämd också synts i TV-rutan som bland annat programledare för Rockbjörnen 2013. 
 
Blogg: http://www.finest.se/danielparis!
Instagram: http://instagram.com/danielparis !

http://finest.se
http://instagram.com/danielparis
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Namn: Emily Dahl!
Emily Dahl är bloggare, modevetare, fotograf och journalist. Hennes lifestyle-fotografi har synts i 
bland annat Expressen Leva & Bo, CHIC och Allt om bröllop. Emily driver företaget Arsenik 
Fotografi, och är även student på internationella masterprogrammet i modevetenskap vid 
Stockholms universitet. !
Blogg: http://emilydahl.se/!
Instagram: http://instagram.com/emilydahl!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Namn: Simon Lussetti!
Simon är en av pionjärerna inom det svenska Youtube-fenomenet med videobloggar, s k vloggar. 
Han har över 23 000 prenumeranter på sin egen Youtubekanal, och är en del av YouTube-
nätverket Splay där han tillsammans med sin kumpan Emil fått stort genomslag med vloggen 
“Snooza med Simon&Emil “.!!
Youtube: https://www.youtube.com/user/Lussettivlogg!
Blogg: http://simonlussetti.blogg.se/!
Instagram: http://instagram.com/simonlussetti!!!!!!!!!!
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Namn: Philip Lailani!
Philip driver en av Sveriges största träningsbloggar och är en namnkunnig PT i Stockholm, där han 
är baserad. Hans blogg har vunnit pris för bästa träningsblogg och han har figurerat i flera av 
Sveriges största tränings-tidningar i artiklar om hälsa och träning. !
Blogg http://ptphilip.se/!
Instagram http://instagram.com/philiplailani!!
! !!!!!!!!!!!!!!
Namn: Marcus Nyman!
Marcus är en av Sveriges största och mest namnkunniga Minecraft-spelare. Han har en välbesökt 
Youtube-kanal med 165 000 prenumeranter under namnet STAMSITE där han delar med sig av 
videoklipp på sitt Minecraft-spelande.!!!
Youtube: https://www.youtube.com/user/STAMSITE !
Vlogg: https://www.youtube.com/user/StamsiteExtra!!!!!


