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Eindhoven Airport verwelkomt 5
miljoenste passagier van 2017
Eindhoven, 7 november 2017

Vandaag is op Eindhoven Airport de 5 miljoenste passagier van dit jaar verwelkomd.
Niet eerder vlogen er zoveel mensen in één jaar van en naar Eindhoven Airport. De
passagier zat aan boord van Transavia-vlucht HV5106 die vanochtend vertrok vanuit
Valencia. Mevrouw Smeets mag zich de 5 miljoenste passagier noemen en zij
arriveerde vanmiddag om 13.15 uur op Eindhoven Airport en werd feestelijk
onthaald door onder andere Flip Estourgie, Commercieel Directeur van Eindhoven
Airport.

”Het is een bijzondere dag voor Eindhoven Airport. Voor het eerst sinds
de oprichting in 1936 doorbreekt onze luchthaven de grens van 5
miljoen passagiers per jaar. Dit onderschrijft de grote economische
groei die Eindhoven en het economisch kerngebied Brainport
doormaken. Op dit moment verbinden wij Eindhoven met zo’n 80
bestemmingen in 26 landen verdeeld over 3 continenten. Daarmee
heeft Eindhoven Airport zich ontwikkeld tot een luchthaven die
belangrijk is voor de hele regio voor zowel de leisure- als de zakelijke
passagier. Vandaag vieren we met passagiers, partners en
medewerkers dat we de mijlpaal van 5 miljoen passagiers behaald
hebben.”
— Flip Estourgie, Commercieel Directeur Eindhoven Airport N.V.
Mevrouw Smeets won een winkeltegoed van € 750,- te besteden in de Eindhoven
Airport-winkels van Rituals, Victoria’s Secret en Fashion & Travel. Daarnaast biedt
Transavia haar twee retourtickets vanaf Eindhoven Airport aan die zijn in te leveren
bij Disma Reizen. De overige passagiers in de terminal werden getrakteerd op een
overheerlijk Brabants worstenbroodje. Voorafgaand vond er online een competitie
plaats. Men kon een week van tevoren raden op welke dag en vanaf welke
bestemming de 5 miljoenste passagier zou landen op Eindhoven Airport. Ook de
online winnaar wordt verrast met twee retourtickets vanaf Eindhoven Airport.

OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport verbindt Brainport met de economische en toeristische centra in Europa en

in de rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de
tweede luchthaven van Nederland kan naar meer dan 75 bestemmingen worden gevlogen.
Het gemak van de passagier staat hierbij centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always
Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs te ontwikkelen naar ruim 6
miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving en
binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen
internationale connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan.
Samen met de partnerbedrijven is Eindhoven Airport een van de grotere werkverscha ers in
de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019 2.000 directe arbeidsplaatsen zal
bieden.

De afdeling Corporate Communications & Public A airs voorziet media van informatie en
behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.
Corporate Communications & Public A airs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of
per e-mail tijdens kantooruren via press@eindhovenairport.nl
Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de
dienstdoende woordvoerder.
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