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Mega-Paula marknadsför Helsingfors under Pride-festivalen i Stockholm 

Helsingfors gör turismmarknadsföring i samarbete med dragshowartisten Mega-Paula under 
evenemanget Stockholm Pride 2013 i Stockholm i månadsskiftet juli–augusti. 
 
Denna sommar ordnas Stockholm Pride mellan den 30 juli och den 3 augusti. Under evenemanget som 
är öppet för alla lyfter man fram de mänskliga rättigheterna och kulturen för könsminoriteter och sexuella 
minoriteter. I fjol samlade paraden som utgör en del av festivalen cirka 600 000 åskådare och i paraden 
deltog cirka 60 000 människor. Parkevenemanget lockade cirka 14 000 besökare dagligen.  
 

Helsingfors stads turist- och kongressbyrå marknadsför Helsingfors för turister under evenemanget i 
samarbete med dragshowartisten Mega-Paula. Under sin Stockholmvistelse deltar Mega-Paula i 
Restaurang Mälarpaviljongens Pride-öppningsceremoni och Pride-paraden på QX:s, Sveriges största 
gaynyhetssajt och –tidning, lastbil. Mega-Paula framför även hälsningar från Helsingfors på 
huvudscenen under parkevenemanget på eftermiddagen och kvällen efter paraden. Därutöver deltar 
Mega-Paula i schlagerpopkvällen och kvällsevenemanget som ordnas i samband med tävlingen Mr. Gay 
Sweden. 

– Pride-veckan i Stockholm är det största Pride-evenemanget i Norden och stämningen där är 
fenomenal, vänlig, internationell och verkligen färgglad. Jag ser än en gång fram emot alla fantastiska 
artisters uppträdanden under veckan och förstås den häftiga stämningen på talrika fester överallt i 
staden. Det är en stor glädje och ära för mig att få marknadsföra det vacka Helsingfors i Stockholm. 
Även om Helsingfors är en mindre stad är atmosfären här emellertid lika varm och vänlig som i 
Stockholm, säger dragshowartisten Juha Rastas vars alter ego även är känt i Sverige. 

Helsingfors stads turist- och kongressbyrå genomför marknadsföringskampanjen i samarbete med 
Tallink Silja och hotellen som ingår i nätverket Gay Friendly Helsingfors, Hotel Haven, Hotel Klaus K, 
Hilton Helsinki Strand och Sokos Hotel Albert. De övriga samarbetsinstanserna är Eurokangas, syateljén 
Ompelimo HannaKulla, KeltainenRuusu, Nexamen, Teekkarien Autokoulu, Hugo’s Room och Café 
Cavalier samt Mega-Paulas samarbetspartner Joe Blasco och optikerbutiken Ympyrätalon Silmäset. 

 

Mer information 
 
Dragshowartisten Juha Rastas, info@megapaula.com, +358 400 316 667, www.megapaula.com 
Stockholm Pride www.stockholmpride.org 
Gay Friendly Helsingfors http://www.visithelsinki.fi/sv/besok/valkommen-till-helsingfors/gay-friendly-
helsingfors  

 

Foton: 

Materialbank för Helsingforsturism, www.visithelsinki.fi/materiaalipankki 
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Med vänlig hälsning 

 

Helsingfors stads näringslivsservice 
Turist- och kongressbyrån 
Kommunikationsassistent Eeva Tulenheimo 
e-post:  (09) 310 36149 
www.visithelsinki.fi/sv 

 

 

Turist- och kongressbyrån är en del av näringslivsservicen som hör till Helsingfors stads ekonomi- och 
planeringscentral. 
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