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Beantwoord 6 voetbalvragen en win €100.000 met hoofdsponsor STVV
goldenpalace.be.
Golden Palace, Belgisch marktleider inzake kansspelen en sinds recent hoofdsponsor van Jupiler Pro Leagueploeg STVV, heeft via het online platform www.goldenpalace.be een promotie gelanceerd waarmee €100.000 te
winnen valt. Het concept is eenvoudig: wie een correct antwoord op 6 voetbalvragen geeft, wint het volledige
bedrag.
Goldenpalace.be, Belgisch marktleider inzake speelzalen, casinospelen en sportweddenschappen, is zoals vorige week
donderdag in een persconferentie bekend werd gemaakt de nieuwe hoofdsponsor van STVV. Om dit nieuwe
partnerschap te vieren, heeft de site nu een nieuwe promotie aan haar spelers voorgesteld. Het concept is eenvoudig:
de speler die alle onderstaande vragen beantwoordt, wint €100.000.

Deze vragen hebben betrekking op de eerste 15 speeldagen van de Jupiler Pro League:

1. Op welke plaats in de rangschikking zal STVV staan?
2. Hoeveel doelpunten zullen er door STVV gescoord worden?
3. Hoeveel doelpunten zullen er tegen STVV gescoord worden?
4. Hoeveel doelpunten zullen er door de topscoorder van STVV gescoord worden?
5. Voorspel de correcte eindscore van STVV – KRC Genk (bv. 1-1).
6. Hoeveel van deze eerste 15 wedstrijden zal STVV winnen?

De promotie is beschikbaar voor alle meerderjarige spelers die niet uitgesloten zijn van kansspelen en een account
aanmaken op www.goldenpalace.be. Om deel te nemen is het plaatsen van weddenschappen geen vereiste.

Spelers kunnen hun voorspellingen tot de start van het nieuwe voetbalseizoen (24 juli) doorgeven via
www.goldenpalace.be/stvv. Goldenpalace.be laat weten dat het ook voor tijdens het seizoen promoties zal
organiseren en plannen heeft voor een liefdadigheidsproject samen met de voetbalclub in de nabije toekomst.

****
Over Golden Palace:

Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook een
eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en poker worden aangeboden. De
groep is uitgegroeid van familiebedrijf tot onderneming met meer dan 300 werknemers. Deze groei, mogelijk gemaakt
door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met haar spelers, stelt Golden Palace in staat zich in te zetten voor
projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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