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Youtubers fyller Gallerian under höstlovet
Nu är det höstlov och torsdag – lördag fylls Gallerian av några av Sveriges mest populära vloggare och influencers. YouTube-
favoriter som Anty, Thomas Sekelius, 2Chips1Cola, Beas liv, Lakidoris, Dumbass och Hampus Hedström tar fullkomligt över i
Gallerian med live challenges, Snapchat Q&As, mukbangs, stuntshows och make overs.

Det är höstlov i Sverige och Gallerian vill ge alla hundratusentals besökare som under veckan förväntas strömma genom lokalerna något
alldeles extra. Svaret blev Youtube-nätverket Splay som bjudits in för att tillsammans med Gallerian skapa en massa roliga, galna och
spännande upptåg.

-Vi är så laddade inför att ta emot alla dessa underbara Youtubers. Det är härligt att Gallerian nu kan ge lovfirarna en möjlighet att möta och
uppleva de personligheter man oftast bara ser på en skärm. Gallerian är den perfekta platsen för sådana möten som går lite utöver det
vanliga, säger Åsa Bergendorf, Marknadsansvarig för Gallerian.

Splay flyttar in under torsdagen 3 november och mellan kl. 15:00 – 17:00 erbjuds besökarna en mängd aktiviteter fram till och med lördagen 5
november. När några av Sveriges mest populära vloggare dyker upp i Gallerian får alla hundratusentals hängivna och dedikerade följare
möjligheten att träffa sina favoriter live.

-Det som är vårt populära format på YouTube kör vi nu för första gången live. Det är superkul att Gallerian förstår värdet i, och vågar, vara i
framkant när det gäller den moderna målgruppen. Jag vet att alla YouTubers är väldigt taggade på att få träffa sina följare och att få göra sin
grej i ett annat format än vanligt. Nu hoppas vi att det kommer en massa folk så att det blir tre underbara dagar i Gallerian!, säger Caroline
Borelius från Splay. 

Programmet som innehåller något för de flesta går även att finna på www.gallerian.se 

För ytterligare inforamtion och intervjuförfrågningar kontakta:

Åsa Bergendorf, Marknadsansvarig Gallerian
E-post: asa.bergendorf@amffastigheter.se
Tel: +46 8 696 32 06, +46 72 528 46 81

 

Höstlovsprogram:

Torsdag 3 november:

Splay Style Day

Programledare: Jakob Andersson (DetVarMinDag)

15.00–15.50: The Anty Make over med Anty

15.50–16.30: Live Snapchat Q&A med Anty och SaraSongbird

16.30–16.55: Live Snapchat Q&A med Thomas Sekelius och Felicia Bergström

Fredag 4 november:

Splay Sweden Day

Programledare: Jakob Andersson (DetVarMinDag)

15.00–15.55: Live Challenge med 2Chips1Cola, Beas liv, Lakidoris, SaraSongbird, Felicia Bergström och PojkenDrömmer

15.55–16.30: Live Snapchat Q&A med 2Chips1Cola, Lakidoris och Amanda Lundgren

16.30–16.55: Live Mukbang med Hampus Hedström och Jessica Pamlin

Lördag 5 november:

Splay Show Day

Programledare: Jakob Andersson (DetVarMinDag)

15.00–15.20: Modevisning av Clara Henrys nya klädkollektion Clara H

15.20–16.00: Scenshow med Nova Miller

16.00–16.55: Stunts med Dumbass



Gallerian invigdes den 8 oktober 1976 och var Stockholm citys allra första galleria. Affärsidén var enkel. Butiksutbudet skulle inte vara för exklusivt utan
erbjuda något för alla. Det var också efter Gallerians intåg som ”galleria” blev ett allmänt uttryck för inglasade köpcentrum. Idag besöker cirka 50 000
personer Gallerian dagligen. Gallerian ägs och förvaltas av AMF Fastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag.


