Handleiding:
Hoe gebruik je een promotiecode op
Plopsa.be?

Hoe gebruik je de kortingscode van Plopsa.be die je kan vinden op http://tagcity.be? Je vindt de
exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting?

http://tagcity.be/shop/plopsa/

1

Inhoudsopgave
1.

Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes ................................................................................ 3

2.

Informatie over Plopsa ..................................................................................................................... 4
2.2

Troeven..................................................................................................................................... 4

2.3

Bedrijfsgegevens ...................................................................................................................... 4

3.

Nuttige koppelingen ......................................................................................................................... 4

4.

Feedback........................................................................................................................................... 5

2

1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes
Ga naar http://www.plopsa.be/nl en kies het park waarvoor je tickets zoekt. Kies vervolgens bij
“Tickets” bovenaan het soort ticket dat jij wil en klik op “Bestel nu online”.

Nadien krijg je een scherm te zien met een overzicht van je bestelling. Links bovenaan kun je de
Plopsa promotiecode ingeven en je korting wordt vervolgens meteen verrekend.

. Klik vervolgens op “Ga verder” om je bestelling af te ronden en je tickets te bestellen.
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2. Informatie over Plopsa
2.1 Wat is Plopsa
Plopsa is eigenlijk de verzamelnaam voor alle parken van Plopsa. Zo heb je bijvoorbeeld Plopsaland De
Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden en het Holiday Park in Duitsland.
De naam Plopsa is afkomstig van de eerste twee personages van Studio 100. Het is een samenstelling
van Plop en Samson. Alle Plopsa-parken zijn dan ook opgebouwd rond alle figuurtjes van Studio 100.
Elk figuurtje heeft zijn of haar eigen gebied, park of attractie.

2.2 Troeven
 Plopsa beschikt over 6 verschillende attractieparken gebaseerd op
de personages van Studio 100.
 Bestel snel en eenvoudig je tickets online voor één van de parken 
Online ben je steeds zeker van de goedkoopste prijs

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Plopsa? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: http://www.plopsa.be/plopsaland-de-panne/nl/form/contact
Plopsaland De Panne is gevestigd in het West-Vlaamse Adinkerke.
Plopsaland
De Pannelaan 68 8660
Adinkerke

Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/De+Pannelaan+68,+8660+De+Panne/@51.0802152,2.5979117,
17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47dc968e2bab329d:0xf5bf88a10f0a3b8e?hl=nl

3. Nuttige koppelingen
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige
koppelingen:





Plopsa op Facebook: http://www.facebook.com/plopsaparken
Plopsa op Twitter: https://twitter.com/#!/Plopsa
Plopsa op Youtube: http://www.youtube.com/plopsaparcs
Plopsa op Flickr: https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/collections/
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4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingsbon op Plopsa? Of heb je een vraag over deze
handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Via het contactformulier: http://tagcity.be/contact/
Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren) +32
(0)488 10 93 84
We wensen je alvast veel bespaarplezier!
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