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SnowWorld ontwikkelt indoor skiresort in Italië
SnowWorld heeft een intentie overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een indoor
skiresort in Italië met een gerenommeerde Italiaanse ondernemer.
De ontwikkeling van een indoor skiresort in Italië past geheel in de strategie van SnowWorld. Deze
strategie rust op twee pijlers. Enerzijds het voortdurend verbeteren van de twee bestaande Nederlandse
resorts en anderzijds het openen van nieuwe skiresorts. Ten aanzien van de eerste pijler heeft
SnowWorld aan het begin van het afgelopen winterseizoen de nieuwe verlengde piste in Zoetermeer, de
steilste indoor piste van Europa, in gebruik genomen. Met betrekking van de opening van nieuwe
skiresorts is SnowWorld bezig met ontwikkelingen in Parijs en Barcelona. Hier is nu het noorden van
Italië bij gekomen.
SnowWorld is heel blij met haar Italiaanse partner. Deze zal niet alleen de benodigde grond ter
beschikking stellen, maar zal ook een belangrijk deel van de financiering voor haar rekening nemen. Dit
laatste is een belangrijk onderdeel van de strategie van SnowWorld bij het ontwikkelen van nieuwe
buitenlandse skiresorts. Door het gelijk stellen van de financiële belangen kan SnowWorld gebruik maken
van de lokale expertise van zakendoen in het buitenland. Hiermee worden risico’s voor SnowWorld
aanmerkelijk verminderd.
Het eerste indoor skiresort in Italië zal bestaan uit een 300 meter piste met stoeltjeslift en oefenpistes.
Ook zullen horeca, zalen, wintersport retail en een hotel onderdeel uitmaken van het project. Naar
verwachting kan in 2018 worden aangevangen met de bouw van het complex.
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.

