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”Eindhoven Airport wil graag een bedrijf zijn dat pastbinnen haar omgeving, een omgeving
waar mensen wonen en werken. Het is enormleuk om de omgeving op een andere manier te
verbinden met deluchthaven. De vele enthousiaste reacties en het saamhorigheidsgevoel na
de runs van 2014 en 2015, heeft ons doen besluiten om wederom een vervolg aande
Eindhoven Airport Run te geven. ”

Er zullen diverse activiteiten worden georganiseerdbij de start, nish en langs de route.
Daarnaast maken de deelnemers aan derun via hun startnummer kans op prijzen, zoals
vliegtickets, ontbijtvoor twee personen, iPad mini en allerlei andere leuke verrassingspakketten.
Bovendien komt Phoxy van PSV tijdens de Eindhoven Airport Run een bezoekjebrengen aan
Eindhoven Airport!
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OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport, met meer dan 4 miljoen passagiers in

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

Gedurende de run dient men rondom Eindhoven Airportrekening te houden met tijdelijke
verstoringen en extra reistijd. Voor meer informatie over de parcoursen en deinschrijving voor
dit hardloopevenement kunnen geïnteresseerden terecht op: 

(http://www.eindhovenairportrun.nl)

http://www.eindhovenairportrun.nl/


Home (http://www.eindhovenairport.nl/nl)  › Nieuws

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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