
5 t/m 8 december 2019
in Rotterdam Ahoy
De Winter-Fair is een jaarlijks 
terugkerende consumentenbeurs in 
Rotterdam Ahoy, georganiseerd door 
Lodder Events & Sfeermakers. Deze fair 
is het enige indoor winter evenement 
van grote omvang dat in de regio wordt 
georganiseerd en is daarom uniek. 
Jaarlijks trekt de Winter-Fair 35.000 
bezoekers over 4 dagen!

Editie:
Locatie:
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Tijden:
Prijzen:

Website:
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E-mail:

10e editie
Rotterdam Ahoy
5 t/m 8 december 2019
10:00 - 17:00 uur
Online voorverkoop: € 11,- 
Aan de kassa: € 14,50
www.winter-fair.nl
@WinterFairAhoy
info@winter-fair.nl

Algemene informatie



Organisatie

Lodder Events & Sfeermakers heeft 
meer dan 10 jaar ervaring in het 
organiseren van grootschalige beurzen 
en  evenementen. Door de intensieve 
samenwerking met Rotterdam Ahoy 
staan wij borg voor de goede begeleiding 
van zowel de exposant als de  bezoeker, 
zowel in het voortraject als tijdens de 
beurs zelf.

Deelnemers

Alles op het gebied van: fashion, kerst, 
beauty, wijnen, wonen, interieur, lifestyle, 
reizen, delicatessen, sieraden, accessoires,
nostalgie, vrijetijdsbesteding, gezondheid,  
wellness, creativiteit en workshops is 
welkom op de Winter-Fair. 

Activiteiten en entertainment
Er worden dagelijks leuke activiteiten georganiseerd zoals modeshows en 
een Winter-Fair bingo. Daarnaast zijn er optredens van diverse artiesten 
en komen Sinterklaas en de Kerstman op bezoek. Tussendoor kan men 
uitrusten op diverse terrassen en genieten van allerlei lekkernijen. 

Doelgroep
De Winter-Fair is geschikt 
voor een breed publiek die 
het leuk vindt om zich een 
dagje te laten inspireren door 
presentaties van 
kerst- en lifestyle producten. 
Onze hoofddoelgroepen zijn 
de kerst-markt- en 
huishoudbeurs bezoekers 
zoals vriendinnen, moeder & 
dochter, vrouwen met
partner, gezinnen en (jonge) 
grootouders. Er is een 
tendens dat steeds meer 
mannen en kinderen de 
Winter-Fair bezoeken.

Promotie
Om de Winter-Fair op de 
juiste manier te promoten 
werken wij samen met 
diverse mediapartners zoals 
de ANWB, RTV Rijnmond, 
Wegener, Telegraafgroep, 
diverse lifestyle bladen, 
Radio zenders, 
VakantieVeilingen en veel 
spaarprogramma’s.

Standmogelijkheden en prijzen

De Winter-Fair beschikt over uniforme 
standunits. Deze kunt u, inclusief 
verlichting, elektra en vloerbedekking, 
huren vanaf: € 870,-

Indien u een eigen stand heeft (minimaal 
25 vierkante meter) kunt u een ruimte 
huren vanaf € 75,- euro per vierkante 
meter. Let op, dit is enkel kale ruimte.

Voor kleine ondernemingen of beginners 
zijn er houten sfeerkraam van 2x1 m te 
huur voor € 350,- per kraam.

Sponsorpakket

Er zijn verschillende manieren om de 
Winter-Fair te sponsoren of om partner 
te worden. Graag lichten wij u deze 
persoonlijk toe!

Bijgaand vindt u het inschrijfformulier 
met alle opties en prijzen.

Wij verwelkomen u graag als deelnemer 
tijdens de Winter-Fair in Ahoy!


