Persbericht
Almelo, 30 oktober 2012

Ladies night bij Preston Palace
Op zaterdag 10 november organiseert Preston Palace Women Wanted. Een uitgebreide Ladies
night die om 19.00 uur begint in het Almelose uitgaanscentrum. Vanwege het grote succes van de
drie vorige damesavonden, verwacht Preston Palace nu ook weer veel bezoekers.
Veel voor vrouwen
Tijdens deze damesavond is de Preston Hall speciaal ingericht voor de dames tussen 19.00 uur en
21.30 uur. In deze tijd kunnen de dames diverse stands bezoeken met allerlei zaken die vrouwen
interesseren. Zoals een kleurenanalyse, cupcake-workshop, voedingsadvies, sportadvies, mode,
cocktails, decoratie, make-up en sieraden.
Verloting en goodiebag
In de Preston Hall wordt er een modeshow door Shoeby gepresenteerd met de nieuwste mode en
laatste trends. Bij de stand ontvangen de dames persoonlijke tips en de kleding en gadgets
aanschaffen. Daarnaast verzorgt Ladies Sport Almelo een sportieve presentatie en is er om 21.30 uur
een spannende verloting waarbij de dames o.a. een roze fiets, een 10-persoons cocktail workshop en
een Ipad kunnen winnen. Tevens ontvangt elke dame na afloop een goedgevulde goodiebag.
Uitgaanscentrum
Naast het aanbod in de Preston hall genieten de dames ook in het uitgaanscentrum van uitgebreide
buffetten, lekkere drankjes, de indoor-kermis, spelactiviteiten en entertainment.
Het uitgaanscentrum van Preston Palace is tijdens de Ladies night wel toegankelijk voor heren. De
reden dat deze avond dus meer voor vrouwen, maar ook genoeg voor mannen biedt.
Standhouders
De volgende standhouders zorgen ervoor dat de vierde editie van Women Wanted ook een groot
succes gaat worden: O.a. Boerderij Spa, Joni Patty, De Noodtzaak, Wijnkooperij Klosters,
Magic Body Fashion, Noor Sieraden, Olijftak, Jo Leloux, Ladies Sport Almelo, Shoeby Almelo,
Beautysalon Life, Service 4 Hair, Oriflame, Cakecorner, Oma Baktaart, Events in Twente, Cointreau,
Christal Clear, Allure Hair & Beauty, Sabrina’s hair & make-up, Powerfull Colours en Grolsch.
Reserveren
De damesavond kan simpel en gemakkelijk online worden gereserveerd via www.prestonpalace.nl.
Maar zijn er vragen, dan kan er ook telefonisch contact op worden genomen met de Afdeling
Reserveringen via 0546-542121.

