
“Jouw tube of die van mij?”
Lexa.nl organiseert tubegliding evenement in Zoetermeer

03 FEBRUARI 2015, ZOETERMEER, THE NETHERLANDS

SAMENVATTING

Nummer 1 datingsite Lexa.nl organiseert woensdag 11 februari in Snowworld Zoetermeer
een tubegliding evenement. Het initiatief is een onderdeel van Flirtweek, een week waarin
singles op een leuke manier nieuwe mensen leren kennen en verleid worden tot een kleine
flirt.

Geen tijd voor slechte openingszinnen, het is glijden geblazen. Lexa.nl organiseert een
tubegliding evenement, waarbij singles in grote banden van de indoor skipiste glijden. De
avond zal afgesloten worden de Après-ski bar, waar er genoeg tijd is om op een ontspannen
manier nieuwe mensen te ontmoeten met hier en daar een onschuldige flirt.

Lexa.nl wil een positieve draai geven aan Valentijnsdag, een dag die voor singles vaak
beladen is. Het online datingplatform richt zich op de week vóór 14 februari. Tijdens Flirtweek,
welke plaatsvindt van 9 tot 14 februari, worden door heel Nederland verschillende op interesse
gebaseerde evenementen georganiseerd.

Volg Lexa.nl/flirtweek voor de laatste updates over Flirtweek.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Een interview met Stefan van den Berg, algemeen directeur van Lexa.nl, kan gearrangeerd
worden via onderstaande contactgegevens.
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Flirtweek
http://www.lexa.nl/flirtweek

AFBEELDINGEN

OVER LEXA.NL

Lexa.nl, opgericht in 2002, is de marktleider binnen de Nederlandse dating branche. De community van singles
biedt members de beste en meeste kansen om dates te ontmoeten en is actief in 16 Europese landen. Lexa.nl is in
2013 uitgeroepen tot beste en meest betrouwbare datingsite van het jaar. Lexa.nl is gevestigd in Amsterdam en
onderdeel van IAC/InterActiveCorp, een internationaal beursgenoteerd internetbedrijf (Nasdaq: IACI). Kijk voor
meer informatie op www.lexa.nl.
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