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3 t/m 6 december 2020  

in Rotterdam Ahoy 
De Winter-Fair is een  gezellige jaarlijks terugkerende consumentenbeurs in                

Rotterdam Ahoy. Deze beurs wordt georganiseerd door                                           

Lodder Events & Sfeermakers. 

De Winter-Fair is het enige indoor evenement in de regio, is uniek in zijn soort en 

trekt jaarlijks een bezoekersaantal van circa 35.000 mensen over 4 dagen! 

 



Organisatie 

Lodder Events & Sfeermakers  heeft inmiddels meer 
dan 10 jaar ervaring in het organiseren van diverse 
grootschalige evenementen. 

Door de intensieve samenwerking met Rotterdam 
Ahoy staan wij borg voor de juiste begeleiding van   
zowel de exposant als de bezoeker. 

Voor de deelnemers! 

Alles op het gebied van woonaccessoires, fashion, 

kerstartikelen, beauty, wijnen, wonen, interieur,      

lifestyle, reizen, sieraden, delicatessen, accessoires, 

nostalgie, vrijetijdsbesteding, gezondheid, welness, 

creativiteit en leuke gezellige workshops zijn meer dan 

welkom op de Winter-Fair! 

Dit is uw kans! 

De Winter-Fair biedt u 4 dagen lang de mogelijkheid uw product onder de aandacht te       
brengen aan een divers en breed publiek.  

Dagelijks zullen er  leuke activiteiten worden georganiseerd onder het genot van allerlei       
lekkernijen, zoals o.a. modeshows, een bingo en zijn er optredens van diverse artiesten. 

Tijdens dit evenement kan de bezoeker optimaal genieten van een diversiteit aan                  
exposanten, kortom het is een leuk dagje uit! 

Doelgroep 

De Winter-Fair heeft als 

hoofddoelgroep vooral 

vriendinnen, moeders & 

dochters, vrouwen met     

partner, gezinnen en      

(jonge) grootouders.  

Ook voor mannen en         

kinderen is er genoeg te    

beleven. 
 

Promotie 

Om op de juiste manier te 

promoten werken wij o.a. 

samen met diverse            

mediapartners. 
 

Statistische gegevens 

Winter-Fair meer dan    

35.000 bezoekers.             

Database 29.000 adressen. 

Stand mogelijkheden 

De Winter-Fair beschikt over uniforme 

standunits. Deze kunt u inclusief      

verlichting en vloerbedekking huren 

vanaf € 650,00 

 

Indien u een eigen stand heeft         

(minimaal 25m²) kunt u een kale    

ruimte huren vanaf € 75,00 per m².  
 

Voor beginners of de kleine              

ondernemers zijn er houten           

sfeerkramen met een afmeting van    

2 x 1 meter te huur voor                        

€ 350,00 per kraam. 

LIVE 

De WinterFair biedt meer! Elke dag 

verzorgen wij een aantal                     

LIVE uitzendingen vanaf de fair op   

onze Facebook pagina en op ons 

platform de VIER SEIZOENEN FAIR 


