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Alex Govaers is “De Meest Verleidelijke man van Vlaanderen”
Online webshop Pabo is trots op het resultaat

Na maanden speculeren is het oordeel van de professionele vakjury van “De Meest Verleidelijke Man van Vlaanderen”
vandaag eindelijk bekend. Na duizenden stemmen, interviews door de finalisten en oproepen via de social
mediakanalen werd de 24-jarige deelnemer Alex als de ultieme verleider gekozen door de jury. Vanaf 1 maart heeft het
Vlaamse publiek kunnen stemmen op zijn of haar favoriet. De jury koos onafhankelijk van elkaar hun top 3 en aan de
hand van een puntensysteem zagen ze bij Pabo wie als winnaar uit de bus kwam rollen. “De Meest Verleidelijke Man
van Vlaanderen” zal spoedig zijn koffers, en een extraatje van Pabo, pakken voor een all-inclusive vakantie naar het
zonnige Zuid-Spanje.
Een vakjury vol professionals
Naast juryvoorzitter Goedele Liekens hebben vijf andere professionele vakmensen hun top drie samengesteld waaruit de
“Meest verleidelijke man” naar voren is gekomen. De jury bestaat verder nog uit: Kate Ryan (Pop and Dance diva), Ian van der
Putten, (OUTtv), Veronique de Kock (topmodel en oud Miss België), Elien Geboers (Flair magazine) en Mariolein Muys (Retail
manager Pabo).
De meest verleidelijke mannen
De 22-jarige deelnemer uit Stabroek, Niels eindigde op de tweede plek, gevolgd door de 24-jarige Steven uit Heist-op-den-Berg.
Countrymanager Mariska Brinkman: “Wij zijn trots op de inzet van de deelnemers, stemmers, en in het bijzonder onze juryleden
en sponsoren: Corendon, Flair en OUTtv.”
Een waanzinnig prijzenpakket
Alex zal de komende tijd van zijn prijzen kunnen gaan genieten. Naast de geweldige fotoshoot met overige finalisten zal hij zijn
koffers pakken voor een all-inclusive vakantie naar Ibiza aangeboden door Corendon. Samen met een reispartner naar keuze,
gaat hij een week lang genieten op een luxe all-inclusive oord. Voorafgaand aan deze reis mag de hij tevens een koffertje met
liefdesartikelen vullen bij Pabo.
Over Pabo België
Pabo is dé koningin van het verleiden. Zowel online als in de winkel kun je terecht voor spannende, luxe erotische artikelen die
je relatie verrijken en zorgen voor een diepere verbinding met elkaar in jouw dagelijkse leven. Met prachtige, verleidelijke
lingerie en fashion, innovatieve en luxe love toys, maar ook heerlijke beauty- en welnessproducten helpt Pabo jouw fantasieën
werkelijkheid te laten worden. In de komende tijd kun je nog veel meer verleidelijk nieuws van Pabo verwachten.
_______________________________________________________________________________
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie over de campagne, Pabo, interviews, samenwerkingen en
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Bryan van den Aakster, Communicatie en PR manager, T: +31636334832, E
Bryan.vandenAakster@Beate-Uhse.nl
Pabo is ook te volgen via Instagram, Facebook en Twitter

