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21 juli 2015 
 

Travellink sponsrar 

Pridefestivalens största 

efterfest 
Internetresebyrån Travellink är stolt huvudsponsor till den största Pride efterfesten som 

sker på lördagen under Stockholm Pride veckan. Över 3000 personer kommer att festa 

loss på fyra dansgolv under Tele2 Arena. Under kvällen har gästerna chansen att vinna 

resor till San Francisco, Amsterdam och Barcelona.  

 

Den första augusti avslutas Stockholms Pride festival som vanligt med en storslagen parad genom 

staden. Efteråt är det dags för efterfesten, Proud Pride Party, som i år hålls på nattklubben 

Colosseum, Tele2arena.  

 

Huvudakten för kvällen är ikonen Katherine Moennig – mest känd som Shane i kultserien L-Word – 

som kommer att agera dj. 

 

– Vi är jätteglada att Travellink har möjliggjort för oss att göra den absolut största HBTQ-festen i 

Sverige någonsin förutom själva Pridefestivalen, säger Gunn Lundemo, arrangör av Proud Pride Party. 

 

Förutom att sponsra festen kommer Internetresebyrån Travellink också anordna en tävling på plats 

där gästerna kan vinna resor till bland annat San Francisco, Amsterdam och Barcelona.  

 

– Vi ställer ut fotobås där besökarna kan föreviga den magiska kvällen och dessutom vara med och 

tävla om härliga resor, säger Elisabeth Lindberg, försäljnings- och marknadschef Travellink 

Privatresor.  

 

Som huvudsponsor till festen har Travellink varit avgörande för att de internationella dj-akterna och 

dragshowartisterna som uppträder under kvällen ska kunna ta sig till Stockholm.   

 

– För oss på Travellink är det självklart att manifestera alla människors lika värde och vi tycker att det 

är viktigt att visa det genom engagemang och support. Det finns inget bättre sätt att fira kärleken på 

än med en stor härlig fest, säger Elisabeth Lindberg. 

 

Festfakta 

När: 1 augusti, kl. 22.00 till 05.00. 

Var: Colosseum, Arenavägen 75, 121 77 Johanneshov, Stockholm. 

Biljetter: 250 kr, finns att förköpa på Nattpasset.se, 

Se Facebookeventet för mer information om festen. 
 

https://www.facebook.com/events/1005496782813476/
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För mer information: 

Elisabeth Lindberg, försäljnings- och marknadschef Travellink Privatresor 

Mobil: +46 73 773 60 11, E-post: elisabeth.lindberg@travellink.com 

mailto:elisabeth.lindberg@travellink.com

