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SnowWorld's werelds beste
indoor wintersport resort
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SnowWorld ZoeÍermeer geeft een unieke wintersportbeleving. (Foto: PR)
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ZOETERMEER - De overdekte wintersportaccommodatie SnowWorld in Zq$ermc€r is door'skiresort.de'
verkozen tot het bedíindoorruoffi de wereld. Skiresort.dereenonaÍhàt*eliikc*gdenommeerdrvrntersportplatform dat al jaren wereldrvijd ski-resorts beoordeelt op maar liefst achttien criteria, heeft dat
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SnowWorld. dat behalve in
Zoetermeer ook in het Limburgse Landgraaf is gevestigd"
werd in Nederland afgelopen
jaalr alverkozen tot'best managed company' door Deloitte
CEO en founder Koos Hendriks deelt het succes graag
mèt zijn medewerkers: "Onze
mensen zijn alien zeer begaan
met ons product en proberen
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unieke wintersportbeleving te
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de overdekte wintersportgebieden ook op de kwaliteit van

liften, sneeuwkwaliteit,
grootte en veelzijdigheid van
de pistes, après-ski, parkeermogelijkheden, hygiëne, gastronomie en klantwiendelijkheid van het personeel.
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SnowWorld en haar directie
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Barcelona al een aantal jaren
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