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Den Haag heeft haar eigen Monopoly
Op vrijdag 3 oktober as. introduceert Identity Games het Den Haag Monopoly.
Deze volledig Haagse editie van het wereldberoemde gezelschapsspel neemt trotse
Hagenaars mee langs tal van typisch bekende Haagse straten. Iedere straat is
voorzien van een Haagse sponsor. Zo is de luxe kledingzaak Eduard Pelger sponsor
van de Hoogstraat en draagt de Circusstraat natuurlijk het logo van het
Circustheater.
Puur Haags
De stations Noord, West, Oost en Zuid zul je niet vinden in Den Haag Monopoly. Het eerste
station dat je tegenkomt heet SPUI / STADHUIS. Hetzelfde geldt voor de straten. Geen
Kalverstraat en Ons Dorp, maar de Korte Vijverberg en de Passage. Deze editie van
Monopoly staat namelijk volledig in het teken van Den Haag.
Traditioneel spel in een nieuw jasje
Den Haag Monopoly wordt uitgegeven door de Rotterdamse Bordspelontwikkelaar Identity
Games. De speltechniek is vertrouwd, maar grafisch krijgt alles een lokale uitstraling. In
totaal worden 5.000 spellen verspreid door de regio. Sponsoren zetten het spel in als
relatiegeschenk. Daarnaast zullen Boekhandel Paagman, Selexyz Verwijs, Firma Akkerman
en de Bijenkorf het spel via de winkel verkopen. Den Haag Monopoly heeft een
winkelverkoopprijs van €44,95
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en een afbeelding kunt u contact opnemen met Jeroen Nugteren op
010-2014580. Of kijk op www.identityfiles.nl.
Persuitnodiging
Journalisten die geintersseerd zijn om de feestelijke introductie van Den Haag Monpoly bij te
wonen, zijn op 3 oktober van harte welkom in Taste, the Winebar, Tournooiveld 1 Den Haag.
Wethouder Citymarketing Frits Huffnagel zal om 16:00 het eerste spel in ontvangst nemen.
Vervolgens speelt hij een spelronde op een uitvergrote versie van het spel met Anja
Overhoff(Directeur Den Haag Marketing) en Fred Zuiderwijk en Rob Andeweg (Sjors & Co
van Rondje Den Haag). U krijgt na afloop een recensie-exemplaar van het spel mee.
Svp aanmelden bij Jeroen Nugteren, 010-2014580 / jeroen@identitygames.nl

