Familieparken domineren de European Star Award
26-09-2018 16:16
Tijdens de Euro Attractions Show in Amsterdam zijn de European Star Awards uitgereikt; de oscars voor de
Europese attractiesector. Opvallend is dat niet de grootste parken de ranglijsten aanvoeren, maar vooral veel
bedrijven in familiehanden. bij de grote attracties staat het Duitse Europa Park (Familie Mack) op één, bij de
regionale parken wint Toverland (familie Gelissen) de Award en wordt de top 5 gevuld door familiebedrijven.
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port laguna, Toverland[/caption] Familieparken
hebben iets extra's Bij de grotere Europese parken vinden we de Efteling terug op plek 4; noog voor Disneyland
Paris (6). Tessa Maessen van Toverland is trots op de award en geeft ons een antwoord op de vraag; Wat
maakt een familiebedrijf nu zo bijzonder?". Maessen: "Natuurlijk ben ik qua dna onderdeel van de familie die
eigenaar is van het park. Bij ons park is eigenlijk elke medewerker onderdeel van de grote Toverland familie.
Het park is ook een beetje van hun. Als je de mensen deelgenoot maakt, dan zijn ze ook graag bereid om een
stapje extra te doen om het bedrijf tot een succes te maken.". Pretparkexpert Maurice de Zeeuw voegt nog toe:
"Je ziet dat bij beursgenoteerde parken een andere bedrijfscultuur heerst . Zij moeten rekening houden met de
aandeelhouders en daardoor staat de doelstelling winstmaximalisatie vaak bovenaan." Andere Nederlandse
noteringen: Europa's beste familieparken: Efteling op 2 Europa's best nieuwe coasters: Feniks - Toverland op 2
Europa's beste stalen rollercoaster: Lost Graviti, walibi holland op 10 Europa's beste houten coasters: Troy Toverland op 2 / Joris en de Draak - Efteling op 9 Europa's beste nieuwe attractie: Bazyliszek Polen, m.m.mv.
Jora Vision op 1 Europa's beste family rides: Tweestryd (Vekoma), Wildlands op 4 Europa's beste dark ride:
Symbolica, Efteling op 1 Europa's beste water rides: De Vliegende Hollander, Efteling op 4 Meer informatie:
https://kirmesparkrevue.com/de/info/esa-18.html
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