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Jan Ceulemans, de nieuwe ambassadeur van Golden Palace.
Vanaf vandaag (14 maart) wordt Jan Ceulemans de officiële ambassadeur van Golden Palace voor het
wereldkampioenschap voetbal. De bekende ex-Rode Duivel (96 interlands - een record!) en Club Brugge-speler zal
zijn imago verbinden met Golden Palace, marktleider met 31 Belgische speelzalen. Ook zal hij zijn expertise,
opgebouwd door zijn carrière als succesvol speler en trainer, ten volle benutten door regelmatig zijn pronostieken te
publiceren op het online platform voor sportweddenschappen www.goldenpalace.be.

Wanneer er naar de exacte inhoud van de overeenkomst gepolst wordt, is het duidelijk dat Ceulemans, momenteel
trainer bij Cappellen, erg enthousiast is: "Uiteraard word ik hun ambassadeur, maar het is veel meer dan dat.
Wanneer Golden Palace mij een voorstel deed hun ambassadeur voor het WK te worden, vond ik dat als ex-Rode
Duivel de ideale kans om mijn ervaring te delen. Ik zal namelijk de kans krijgen mijn pronostieken en tips met hun
spelers
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op http://www.goldenpalace.be zullen gepubliceerd worden."

Ook bij Golden Palace is men verheugd over de samenwerking, aldus woordvoerster Julie Limbos: "Jan Ceulemans
geniet een uitstekende reputatie en is ook gewoon heel erg geliefd bij de Belgische fans. De bijnaam "Sterke Jan" dankt
hij aan zijn doorzettingsvermogen en het verhaal dat hij een groot aanbod van voetbalreus AC Milan afsloeg om bij
Club Brugge te kunnen blijven, is alom bekend. Met een dergelijke persoonlijkheid en indrukwekkende sportkennis
kunnen we ons niemand beter voorstellen als ambassadeur voor onze sportweddenschappen, de meest recente
aanvulling van ons aanbod dat al uit casino en poker bestond."

U kent de naam Golden Palace wellicht al uit de wereld van het wielrennen, waar Vastgoedservice – Golden Palace in
de kijker springt met indrukwekkende resultaten van Rob Peeters, Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften Jens
Adams en Wout Van Aert, wereldkampioen in diezelfde categorie die onlangs een contract tot eind 2018 tekende bij
de ploeg. Naast Ceulemans is ook Walter Baseggio ambassadeur bij Golden Palace.

****
Over Golden Palace :

Golden Palace is met 31 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook een eigen
online platform, goldenpalace.be, waar zowel casino, poker als sportweddenschappen worden aangeboden.
Wat begon als klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een onderneming die ondertussen meer dan 250 werknemers

tewerkstelt. Deze groei, mogelijk gemaakt door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zijn spelers, stelt
Golden Palace in staat zich in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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