
2nd Eindhoven Airport Run asuccess
Eindhoven, 6th April 2015
The 2ndEindhoven Airport Run, which took place today, proved another great success.Around
1,600 people took part in the event, featuring a 5km and a 13.4kmcourse. This year also saw the
introduction of a 1.5km kids run. Allparticipants were automatically entered into a prize draw
based on their startnumber, with a chance to win a variety of prizes including tickets, hotel
accommodation, gift vouchers, perfumes, surprise packages, running shoes andmeal vouchers.

Eindhoven Airport N.V. and Golazo Sports SX, the event organisers,can look back on another
successful day.
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ABOUT EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport, met meer dan 4 miljoen passagiers in

”Eindhoven Airport strives tobe a company which integrates with its surroundings;
surroundings which containpeople’s homes and places of work. It’s great to be able to
engage with them ina way other than air travel. The airport is keen to organise a sequel to
thisfabulous sporting event on Sunday 3rd April of next year”
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2015 inmiddels de tweede luchthaven van Nederland, bevordert het

vestigingsklimaat van Zuid Nederland en is cruciaal voor de regio om haar

ambities te verwezenlijken. De luchthaven streeft naar een breed

portfolio van bestemmingen. Vanaf Eindhoven Airport wordt er naar meer dan 75

bestemmingen gevlogen. Eindhoven Airport is een

luchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport
verbindt Brainport met, met name,

Europa en maakt de regio internationaal bereikbaar. De luchthaven

is met 1500 directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot één van de grootste

regionale werkverscha ers. Volgens de afspraken tussen nationale en regionale

belanghebbende partijen krijgt Eindhoven Airport de ruimte zich te ontwikkelen

tot zo’n 5, 5 miljoen passagiers in 2020. Deze groei komt tot stand met

draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van het Aldersadvies en de

Luchtvaartnota van de regering. Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid

met betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid.

De afdeling Corporate Communications voorziet media van informatie en behandelt
verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal. Corporate Communications is
bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855. 
Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de
dienstdoende woordvoerder.
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