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Eerste Leisure Boulevard FEC Superfun Amersfoort viert 5-jarig
bestaan
Ooit waren zij de bedenkers van de soft franchiseformule Monkey Town indoor speeltuinen.
Zelf hadden zij vestiging Amersfoort in eigen beheer; de locaties Bussum, Leeuwarden,
Uitgeest, Dortmund en Jonkopping (Zweden) waren de toenmalige franchisenemers. De
formule werd verkocht door de huidige exploitanten van Superfun Amersfoort om op deze
locatie hun droom te verwezenlijken. Zij zagen dat de stand alone indoor speeltuin de beste
tijd had gehad, en de toekomst was weggelegd voor de leisure boulevard ofwel de F.E.C., het
Family Entertainment Centre.
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Food & Dine in
Trendsettend
Antwerpen & Gent:
van Superette tot
Holy Foodmarket en
een keten van
meatballs

Primeur: Het Pandaeffect bij Ouwehands
Dierenpark Rhenen
Wie is er niet benieuwd hoe
het ervoor staat in Rhenen,
zo’n half jaar na de
introductie van de nieuwe
Dierenparkbewoners? Na de

Meerdere keren per jaar

spectaculaire landing op

trekken wij erop uit om

Schiphol van panda’s Xing

nieuwe innovaties en vooral

Ya & Wu Wen zijn de...

The Guiltfree
Bakery: Belgische
studentonderneemster van
het jaar
Een van onze bijzondere
ontmoetingen bij de
zuiderburen was met Laura
Verhulst met haar Guiltfree
Bakery. Nog maar...

bijzondere verhalen van
ondernemers in de dop te
ontdekken. Het zijn juist...
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Voorkom ergernissen bij u en uw klant; wees verbonden
Een WiFi netwerk, zeker een goed WiFi netwerk, brengt de nodige investeringen met zich mee
welke niet direct terug te verdienen zijn. In de recreatiebranche worden steeds meer WiFi
netwerken gratis aageboden. Hierin kunt u als bedrijf niet achterblijven; gasten zijn steeds
minder bereid om voor WiFi te betalen. Wat kan uwwifispecialist hierin voor uw bedrijf
betekenen?
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Evenementen

Vakdag Het Nieuwe Dagje Uit: do. 22 maart 2018
Save the date! Na de succesvolle eerste editie in 2017 krijgt deze
vakdag 'Het Nieuwe Dagje Uit' een vervolg in het voorjaar van 2018.
Deze Vakdag voor Family Entertainment Centers wordt dit jaar gehost
door Superfun in Amersfoort. Profiteer bij aanmelding in 2017 nog van
een vroegboekkorting!
Meer informatie : http://pleisureworld.nl/events/

Vakdag Het Vakantiepark van de Toekomst: di. 12 juni 2018
De consument is steeds vaker op zoek naar een verrassende manier
van verblijf, storytelling, een bijzondere belevenis. Die beleving maakt
het verschil; een standaard speeltoestel is verleden tijd. Benieuwd naar
uw eigen kansen in deze markt en/of wilt u de boot niet missen? Ook
Het Vakantiepark van de Toekomst boekt u vóór 1 januari 2018 nog
met vroegboekkorting!
Meer informatie : http://pleisureworld.nl/events/
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