
Tubecon Sverige blir Heyou Festival 

2018 byter det populära sociala medie-evenemanget 
Tubecon Sverige namn till Heyou Festival.  
I samband med namnbytet storsatsar man på en logga 
som ska skapas tillsammans av besökare och idoler. 
Under det nya namnet Heyou Festival kommer man att 
anordna evenemang med några av landets mest kända 
youtubers, gamers och musical.ly-stjärnor. 

Under årets första Heyou Festival, i Stockholm den 4 maj och i 
Göteborg den 9 juni, kommer besökarna i ett unikt och interaktivt 
designprojekt vara med och skapa den nya loggan. Alla deltagare får 
möjlighet att skriva bokstäverna i namnet Heyou. Bokstäverna 
kommer sedan att blandas och tillsammans bilda en logotyp som är i 
ständig förändring i digitala kanaler. 

- Tillsammans med kommunikationsbyrån The Fan Club har vi tagit
fram det nya namnet och en stark digital profil som tilltalar vår unga
målgrupp. Ett digital koncept som är inkluderande. Vi är otroligt
nöjda och ser fram mot ett storslaget 2018, säger Gunnar Svensson,
Managing Director på Heyou.

- Vår tanke är att verkligen låta den här engagerade målgruppen
vara med och skapa Heyou tillsammans med sina idoler. Det är en
härlig känsla att se sitt eget ”H” står bredvid sin idols ”e” tror vi,
säger Annika Frankel, kreatör på The Fan Club.

För mer information kontakta: 
Gunnar Svensson, Managing Director, gunnar.svensson@heyou.se 
Matilda Aldsjö, Public Relations Manager, 0730-68 28 28, matilda.aldsjo@heyou.se 
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Heyou är Sveriges största sociala medie-evenemang. Heyou skapar unika möten 
mellan besökare och idoler, där besökarna på plats får uppleva några av landets 
största kändisar från sociala medier. Sedan starten 2016 har Heyou (under 
namnet Tubecon) genomfört totalt 16 event i olika svenska städer och haft över 
25 000 besökare. De 200 idolerna som varit med på turnén har tillsammans 
miljontals följare i sina kanaler och kan delas in i bland annat lifestyle, gamers och 
den växande kategorin musers. heyou.se 

För mer information kontakta: 
Anna Bostam, VD, anna.bostam@thefanclub.se 
Annika Frankel, AD, annika.frankel@thefanclub.se 

Reklambyrån The Fan Club grundades 2002 och arbetat med varumärken som 
Sydsvenskan, Domino's Pizza och Folktandvården Skåne. Vi värvar fans till 
varumärken och arbetar utifrån tron att kreativ och relevant kommunikation är 
bästa sättet att få människor att bry sig om varumärken. thefanclub.se 
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