Informatie voor de pers – Het lekkerste wereldrecord
Programma evenement
6 februari 2020 – onthulling
Inloop: 16.30
Start programma: 17.30
Onthulling: 18.30 – 18.45
Einde programma: 19.00
Netwerkbijeenkomst: 19.00 – 21.00
7 februari 2020 – bezoekersdag
10.00 – 17.30: open voor publiek
19.00 – 21.00: donateursavond Mercy Ships (besloten)
8 februari 2020 – bezoekersdag
10.00 – 17.30: open voor publiek
Locatie
Adres
Het lekkerste wereldrecord
RDM Onderzeebootloods
RDM-straat 1
3089 JS Rotterdam
Parkeren
Bij de Onderzeebootloods is voldoende ruimte om te parkeren op parkeerterrein C (zie bijgevoegd
kaartje). Bij drukte zijn ook parkeerterrein A en B beschikbaar.
Routebeschrijving: https://www.rdmrotterdam.nl/routebeschrijving-auto/
Ingang & aanmelden
Media kunnen de Onderzeebootloods binnenkomen via de hoofdingang. Graag aanmelden bij de
balie. U wordt ontvangen door de perscoördinator, ontvangt een mediabadge en wordt
doorverwezen naar de persruimte.
Persruimte
Voor media is een aparte ruimte beschikbaar om vanuit te werken en materialen op te slaan. Voor
koffie en thee wordt gezorgd, ook Wifi is gratis beschikbaar.
Persvak
Tijdens de onthulling is er voor media een persvak op de tribune. Van hieruit kunt u de onthulling van
dichtbij volgen, en ook beeld- en videomateriaal opnemen op korte afstand.
Persberichten & beeldmateriaal
Persbericht(en)
Via onderstaande link kunt u de persbericht(en) over Het lekkerste wereldrecord raadplegen:
https://mercyships-holland.prezly.com/grootste-chocoladekunstwerk-ooit-binnenkort-in-rotterdam

Afbeeldingen
Afbeeldingen van Het lekkerste wereldrecord zijn te downloaden via https://mercyshipsholland.prezly.com/media. Afbeeldingen zijn vrij te gebruiken onder vermelding van de credits
‘Mercy Ships Holland’.
Video
Videomateriaal bij Het lekkerste wereldrecord: https://www.youtube.com/watch?v=fjbfuh3r05o
Deze beelden zijn op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met de perscoördinator voor de
bronbestanden.
Nieuws over het evenement
Updates over Het lekkerste wereldrecord worden gepubliceerd op
https://www.hetlekkerstewereldrecord.nl/ en https://www.mercyships.nl/.
Contactpersoon
Heeft u vragen of interviewverzoeken? Neem contact op met de perscoördinator voor Het lekkerste
wereldrecord, Alinda Lenting: media@hetlekkerstewereldrecord.nl en 010-4102877 / 06-82561373.
Graag naam, contactgegevens, medium en eventuele interviewwensen vermelden.
Dit document is aan wijziging onderhevig. Download de laatste versie van dit document via
https://www.hetlekkerstewereldrecord.nl/contact/.

