BEL ONS +31 (0)6-53394506
WWW.PLEISUREWORLD.NL

New Age in Oude Dokken: FEC O’Learys, Urban Soccer en eKarts
De Docklands van Gent: ooit een industrieel vervallen gebied, nu als trendy wijk met
appartementen en een shoppingcentrum weer tot leven gekomen. Het is op deze plaats dat
het eerste food & beverage concept van O’Learys in de nieuwe stijl geopend is. Normaal
bestaat het concept enkel uit een Sportsbar met veel TV screens. In Gent daarentegen is een
vernieuwd concept ontwikkeld...
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Vakdag Het Nieuwe Dagje Uit: do. 22 maart 2018
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.
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?
Meer informatie : http://pleisureworld.nl/events/
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