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OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 2018. De luchthaven
zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het
gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden
Zuid-Nederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt
de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons
bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit
in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de
leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland
B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.  
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Luisteren naar avontuurlijke verhaaltjes over en met Woezel & Pip, met hen op de foto, een

speurtocht naar hun vriendjes, een eigen Woezel & Pip-kidspaspoort, kleurplaat en een

securitylane bij Eindhoven Airport speciaal voor kids. De  kindercampagne van Eindhoven

Airport en Woezel & Pip om reizen met kleine kinderen in de herfstvakantie nog gemakkelijker

en leuker te maken, viel bij de kids en hun ouders in goede aarde. Tal van kinderen ontmoetten

vandaag Woezel & Pip in de Kidscorner (achter de securitycheck) en ging voorafgaand aan hun

vliegreis in de terminal van Eindhoven Airport op zoek naar hun tv-vriendjes, maakte selfies

met hen en genoot van de Woezel & Pip-speurtocht. De campagne loopt ook in het weekeinde

van 19 en 20 oktober. Op 19 oktober is er ook een Meet&Greet met Woezel en Pip in de

Kidscorner. 
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