SnowWorld N.V.
Buytenparklaan 30
2717 AX Zoetermeer

PERSBERICHT
Zoetermeer, 10 maart 2014
Het SnowWorld concept blijft onverminderd populair

SnowWorld heeft een goed winterseizoen achter de rug
SnowWorld, marktleider op het gebied van indoor skiresorts, kan terugkijken op een prima
winterseizoen. Nu ook de carnaval vakantie in het zuiden van het land is afgelopen is het een
goed moment om vast te stellen hoe het winterseizoen is verlopen. Ondanks een aarzelende
start van het winterseizoen kan SnowWorld uiteindelijk bogen op een fractioneel hogere
omzet dan vorige winter.
SnowWorld kent een sterk seizoenspatroon. Het drukke winterseizoen start voor SnowWorld in oktober en
eindigt zodra de voorjaarsvakanties achter de rug zijn. De carnaval vakantie in het zuiden van het land
afgelopen week was dan ook de laatste week van het winterseizoen. Met name SnowWorld’s indoor
skiresort in Landgraaf had afgelopen week nog een heel drukke week. De omzetten van Snowworld’s
beide skiresorts zijn fractioneel gestegen ten opzichte van het winterseizoen 2012 / 2013.
Voor SnowWorld vormt de omzetontwikkeling een blijk van vertrouwen van de consument in het
SnowWorld concept. Dit ondersteunt SnowWorld bij de verdere uitvoering van haar groeistrategie. Zo
heeft SnowWorld op 28 januari 2014 de voorgenomen overname van SnowPlanet aangekondigd en werkt
zij aan het verkrijgen van een vergunning voor de verlenging van de 3 e baan van SnowWorld Zoetermeer.
Daarnaast werkt SnowWorld op dit moment aan de wijziging van bestemmingsplannen in Parijs en
Barcelona als voorbereiding op de vestiging van SnowWorld skiresorts in Frankrijk en Spanje.

Koos Hendriks, CEO van SnowWorld N.V.: “De winter van 2013 / 2014 is voor ons een memorabel
winterseizoen geweest. Het was de winter waarin wij onze beursnotering hebben gerealiseerd. Ondanks
de managementenergie die dat gekost heeft, heeft de ‘winkel’ gewoon doorgedraaid. Daarom ben ik ook
zo ontzettend tevreden met de fractioneel hogere omzet die we deze winter hebben kunnen realiseren.”
SnowWorld publiceert op 28 mei 2014 haar halfjaar cijfers (1 oktober tot en met 31 maart).

Voor meer informatie over dit persbericht of aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met:
Koos Hendriks (CEO), +31 (0)6 51837518 of corporate@snowworld.com
Wim Moerman (CFO), +31 (0)6 41219496 of corporate@snowworld.com
Profiel SnowWorld
SnowWorld N.V. is een in Zoetermeer gevestigde beursgenoteerde vennootschap. SnowWorld is met haar
twee indoorski faciliteiten in Nederland één van de leidende ondernemingen in deze industrie van de
wereld. SnowWorld heeft sinds haar oprichting in 1996 door de heer J.H.M. Hendriks een snelle groei
doorgemaakt. In verband met de strategie van SnowWorld om het bewezen succesvolle concept verder in
Europa te kunnen uitrollen heeft SnowWorld in 2013 de stap naar de beurs gemaakt.

