PERSUITNODIGING
Railz Miniworld bestaat vijf jaar en wordt Miniworld
Rotterdam
Rotterdam, 5 april 2012 - Railz Miniworld viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Naar aanleiding van
deze mijlpaal wordt per 27 april 2012 de naam ‘Railz Miniworld’ veranderd naar ‘Miniworld
Rotterdam’. Reden voor de naamswijziging is dat de miniatuurwereld inmiddels veel meer omvat
dan een modelspoorbaan.

Miniworld Rotterdam
In de afgelopen vijf jaar is Railz Miniworld uitgegroeid tot een gevarieerde miniatuurwereld die vol zit met
verhalen en waarin wereldstad Rotterdam een prominente plaats heeft. Dit is terug te zien in de nieuwe
naam: Miniworld Rotterdam. De uitgebreide binnenattractie met stadsgezichten, polderlandschappen en
havengebieden biedt voor jong en oud urenlang kijkplezier.

Inzetten op groei
Het jaar 2011 werd afgesloten met een nieuwe record van meer dan 80.000 bezoekers, een toename van
11% ten opzichte van 2010. In het eerste kwartaal van 2012 staat het totale bezoekersaantal op bijna
350.000 bezoekers sinds de opening in 2007. Directeur Marc van Buren: “Wij gaan inzetten op verdere
groei. Naast de nieuwe naam Miniworld Rotterdam richten wij ons op de verhalen die zich afspelen in de
miniatuurwereld. Met de belevenissen van de inwoners van Miniworld Rotterdam gaan we de verbeelding
van onze bezoekers nog meer prikkelen. We verwachten hiermee in de komende jaren een nog breder
publiek te kunnen bereiken en de stijgende trend in bezoekersaantallen te kunnen handhaven.”

Officiële onthulling
Op 27 april 2012 zal Erik de Zwart de nieuwe naam officieel onthullen voor de pers en voor een speciaal
daarvoor uitgenodigd publiek. Hij zal tevens de nieuwste bewoner en ereburger worden en een plaats
krijgen in Miniworld Rotterdam. Daarmee is hij de eerste in een nieuwe traditie: vanaf 28 april kunnen ook
overige bezoekers inwoner worden van Miniworld Rotterdam.

einde persbericht

Noot voor de redactie:
Pers is op 27 april van harte welkom op locatie vanaf 14:30 uur. Het programma is als volgt:
14.30 – Inloop en registratie
15.00 – Korte toespraak Marc van Buren, directeur Miniworld Rotterdam
15.10 – Officiële opening door Erik de Zwart met fotomoment
15.15 – Facultatieve rondleiding door Miniworld Rotterdam
16.15 – Afsluiting met borrel

U kunt zich aanmelden via onderstaande contactgegevens. Voor meer informatie over dit persbericht kunt
u contact opnemen met Tamara Boelée: 010 - 24 00 501 of e-mail
tamara.boelee@miniworldrotterdam.com
Adres: Miniworld Rotterdam, Weena 745, 3013 AL Rotterdam - info@miniworldrotterdam.com
Dit persbericht en foto’s zijn te downloaden op:
http://www.miniworldrotterdam.com/

