PERSBERICHT
De Panne, 15 mei 2014

Word de premier van Plopsaland De Panne!
Plopsaland De Panne pakt uit met een verkiezingsstunt: Het pretpark gaat op zoek
naar een premier. En geef toe: Wie wil dat nou niet zijn?
Plopsaland De Panne zoekt een premier. Iedereen kan zich kandidaat stellen door een eigen
verkiezingsaffiche met slogan op de Facebookpagina van Plopsa te plaatsen. Vanaf 20 mei kan op de
premiers in spe gestemd worden. Iedere kandidaat is vrij om zijn eigen campagne te voeren naar
eigen goeddunken.
Op maandag 26 mei maakt Plopsa bekend wie de eerste minister van Plopsaland wordt. Hij of zij mag
met 4 personen een regering vormen. De premier wordt thuis in Obama-stijl opgehaald in een BeastLimousine inclusief bodyguards.
Na de eedaflegging in Plopsaland krijgt de nieuwe regering een rondleiding achter de schermen en
mag de regering vergaderen in de kantoorruimte van de Algemeen Directeur van Plopsa. Daarna
worden ze verwend met een dagje Plopsaland De Panne.
Deelnemen?
Teken, schilder of ontwerp op de computer je eigen verkiezingsaffiche of kies één van je beste foto’s!
Surf naar de Facebookpagina van Plopsa en upload je eigen verkiezingsaffiche met slogan.
Voer vanaf 20 mei campagne en verzamel zoveel mogelijk stemmen!
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie neemt u contact op met Gwendy Darras – g.darras@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/ 42.98.95
of +32 (0)490/ 64.64.38
Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 5 parken uit: het themapark Plopsaland De Panne, het overdekte themapark
Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo in België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland en Holiday Park in
Duitsland. In 2013 opende Plopsaland De Panne het Plopsa Theater met 1.400 stoelen.
De Plopsa-parken combineren de magie van de Studio 100-figuren met het plezier van vele topattracties in een unieke omgeving.
Ze ontvangen gemiddeld 2,7 miljoen bezoekers per jaar.
Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

