INVITATION TIL PRESSEEVENT

GO DREAM inviterer: Kom og gå amok i en
pølsevogn tirsdag den 2. juni
Medbring din største appetit og din indre pølsevognsklovn - og spis til du
skammer dig…!

I anledning af lanceringen af oplevelsesgaven ’Gå amok i en pølsevogn’ vil GO DREAM og
Steff Houlberg ’Steff’s Place’ gerne teste appetitten hos de danske journalister.
Derfor inviterer vi den danske presse til at møde op (på tom mave) hos GO DREAM
tirsdag den 2. juni klokken 12.00 - 14.00. Vi sørger for en pølsevogn, en pølsemand
og et line-up af klassiske pølsemenuer á la charter-briter med badevinger, skinkesøm i
spændetrøjer med hele farveladen og døde indianere med tæppe og fuld krigsmaling.
Vi tør godt at love mæthedsgaranti på denne oplevelse - uanset hvor sulten den danske
presse er.
Til stede - med god appetit - vil også være GO DREAM’s administrerende direktør Nicolai
Bille Krogh, bestyrelsesformand Flemming Østergaard samt komiker og oplevelsestester
Mark Le Fêvre.
’Restaurant Fodkold’ har været en del af det danske gadebillede i mere end 80 år, og hos
GO DREAM vil vi gerne hylde denne danske madinstitution med en løssluppen ”pølseamok”-event.
Kom og spis en pølse eller ti for en ægte klassiker i dansk madkultur! Vi gir’!
Adresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø.

Programmet for eftermiddagen




Velkomst ved administrerende direktør i GO DREAM Nicolai Bille Krogh
Fri leg i pølsevognen
Menu: All you can eat – and then some

Tilmelding og kontakt
Hvis du vil være sikret en plads under pølsevognens halvtag, mens du indtager ristede og
kogte i forskellige varianter med ketchup, sennep, ristede og rå løg, agurkesalat og brød –
så hører vi gerne fra dig snarest af hensyn til planlægningen af pølse-line-up. Der er plads
til et begrænset antal deltagere, og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet.
Send en mail med overskriften ’Gå amok i en pølsevogn’ til Kristina Nygaard Parkov på
knp@godream.com

Mange hilsner,
Kristina Nygaard Parkov
Kommunikationsassistent
T. +45 88 77 64 16
M. +45 50 60 64 16
@ knp@godream.com

GO DREAM A/S
Sortedam Dossering 55
2100 København Ø
www.godream.com
GODREAM har eksisteret siden 2007 og sælger drømme i form af oplevelsesgaver. Med et
sortiment på mere end 300 oplevelser – lige fra brunch for 2 til ballonflyvning og rumrejser –
udlever GO DREAM med CEO Nicolai Bille Krogh i spidsen sin mission om at få mennesker til at
leve livet og udleve deres vildeste drømme. Læs mere på www.godream.com

