
road
 trip

DRIE STUDENTENDUO’S STRIJDEN IN 

DE ZON OM 5000 EURO

Het is zover, de drie studentenduo’s die enkele maanden geleden 
streden om hun plaatsje in de STAS Roadtrip kunnen eindelijk de 
finale aanvatten. De STAS Roadtrip en de strijd om de 5000 euro 
gaan van start!

Vandaag vertrekken de avonturiers vanaf 10u al liftend naar de eerste stop-

plaats, Reims. Wie daar als eerste aankomt, verdient meteen 245 euro, één 

euro voor elke gelifte kilometer. Zo gaat de Roadtrip verder, waardoor ze zo’n 

2000 euro kunnen verdienen door het liften alleen. Daarnaast kunnen de rei-

zigers hun budget nog meer opkrikken met spannende stadsopdrachten die 

doen denken aan De Mol en Peking Expres. Enkele andere opdrachten die ze 

krijgen vanaf de start en pas afgelopen zijn aan de eindmeet, maken het ge-

heel extra spannend!

Het laatste deel van de 5000 euro kunnen de studenten veroveren door de 

perfecte vlogs af te leveren. Hierdoor kan je de STAS Roadtrip steeds perfect 

volgen op Instagram of Facebook, waar je hen nu al kunt leren kennen!

Elke avond komen ze in een andere stad en die zullen ze op een originele ma-

nier leren kennen. Vanavond komen ze aan in Reims, het hart van de Cham-

pagnestreek. Genot en spel zal zodanig samengaan zodat wie naast de hoofd-

prijs grijpt toch met een zalig gevoel terug naar huis gaat.

De STAS Roadtrip loopt ten einde op 20 juli. Om 16u begint in Waregem het 

slotevenement waarbij de strijdende duo’s voor de laatste keer over de eind-

streep zullen sprinten. Ook Kurt Vanryckeghem, burgemeester van Ware-

gem, zit mee in het hele complot en zal de duo’s er (terug) welkom heten. Wij 

zijn alvast benieuwd wie er wint, en jij?

PERSBERICHT 



U bent van harte uitgenodigd op het Slotevenement! Het slotevenement 

vindt plaats in Waregem, op het bedrijfsterrein van STAS. Ontvangst van-

af 15u, start om 16u. De studenten worden verwacht kort na 16u. Noteer 

alvast in je agenda. Er volgt nog een uitnodiging kort voor 20 juli.

Contactgegevens:

Eline Ampe • Eline.Ampe@stas.be • +32 494 59 08 79

Algemene Persinformatie (incl. Foto’s) is terug te vinden via deze link

https://www.stasroadtrip.com/pers

Publieke informatie over het evenement is terug te vinden via deze link

www.facebook.com/STASroadtrip • www.instagram.com/stasroadtrip

De drie uitverkoren duo’s doorkruisen Europa in tien dagen tijd al liftend van 

11 juli tot 20 juli. Gedurende hun tocht moeten zij tal van opdrachten vervul-

len op historische plaatsen in Europa waarmee zij hun reisbudget kunnen 

vergroten. Op 20 juli worden de kandidaten terug verwacht op het bedrijfster-

rein van STAS in Waregem, waarna hun samengeraapte budget de winnaar 

van het spel bepalen. Dat samengeraapte budget kan 5000 euro bedragen.

 

De studenten zullen elke dag een nieuwe opdracht voorgeschoteld krijgen in 

de verschillende steden. De studenten zijn niet op de hoogte van de verschil-

lende steden en volgende info is dan ook  niet voor publicatie (behalve op de 

dag zelf). Vetgedrukt zijn de steden waar opdrachten plaats  vinden.

 ×  11 Juli: Waregem – Reims

 ×  12 juli: Reims – Mâcon

 ×  13 juli: Mâcon – Nîmes

 ×  14 juli: Nîmes – Barcelona

 ×  15 juli: Barcelona

 ×  16 juli: Barcelona – Madrid – Budapest

 ×  17 juli: Budapest – Wenen

 ×  18 juli: Wenen – Znojmo

 ×  19 juli: Znojmo – Praag

 ×  20 juli: Praag – Brussel – Gent – Waregem (Slotevenement)

 

Wij zijn STAS, Belgisch fabrikant van kippers en zelflossers. Al drie generaties 

lang streven we ernaar om perfecte productkwaliteit te leveren aan onze klan-

ten. Het resultaat is dat veel van onze innovaties vandaag de norm vormen 

voor constructeurs wereldwijd. Met vier vestigingen vol vakmanschap bieden 

we een vooruitstrevend antwoord op de noden van de snel evoluerende land-

bouwsector, bouw- en recyclage-industrie. Automatisering en maatwerk, daar 

gaan we voluit voor. Benieuwd hoe het er dagelijks achter de schermen aan 

toegaat? Surf naar www.ilovemystas.com of volg STAS op Facebook. Zo blijft 

u op de hoogte van onze nieuwigheden en maakt u kennis met mensen die 

gepassioneerd zijn door trailers!
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