ROTTERDAM MARATHON SPORT EXPO

POSTILLION
HOTELS

Postillion Hotel & Convention
Centre WTC Rotterdam
Vrijdag en zaterdag van 10.00-20.00 uur

HET ONTMOETINGSPUNT VOOR
DUURSPORT LIEFHEBBERS
De Marathon Sport Expo biedt plaats aan alle denkbare onderdelen die nodig
zijn voor het uitoefenen van een duursport (binnen of buiten). Het trekt meer
dan 45.000 atleten, omdat de deelnemers hier hun loopnummer ophalen, dit de
grootste marathon sport expo in Nederland is en tot de 25e grootste beurzen van
het land behoort. Het is dus een ontmoetingsplaats voor alle hardloop liefhebbers
of je nu deelneemt aan de NN marathon of niet. Op dit event treffen we ervaren
atleten, marathon-beginners, trailrunners, of triathleten.

EEN UNIEKE EXPO OP EEN UNIEKE LOCATIE

Nº1

45.000

Marathon Sport
Expo in Nederland

deelnemers in een
2-daags evenement

4.500m²
op een unieke
locatie

+75
merken &
exposanten

BEZOEKERSAANTALLEN EN RUNNERS GROEIEN IEDER JAAR
BEZOEKERS VAN DE ROTTERDAM MARATHON
SPORT EXPO

37%

63%

van de bezoekers
waren vrouwen

van de bezoekers
waren mannen

1:15

+50%

was de gemiddelde
tijd dat de bezoeker
besteedt op de expo

heeft ook daadwerkelijk
producten aangeschaft op de
Marathon Sport Expo

90%

85%

van de bezoekers
was tevreden of
zeer tevreden

van de exposanten
zou in 2020 weer
deelnemen

PROFIEL VAN DE NN ROTTERDAM MARATHON LOPER

80%

20%

van mannelijke
deelname aan
de marathon

van vrouwelijke
deelname aan
de marathon

11

42

59%

jaar ervaring

jaar gemiddelde

heeft ten minste één marathon

in running

leeftijd

gelopen in de afgelopen 5 jaar

92%

van de deelnemers zou in 2022 terugkomen

STANDHOUDERS
De Rotterdam Marathon Sport Expo geeft leveranciers de mogelijkheid om de
nieuwste producten en diensten, ervaringen en kennis te delen met de bezoekers.
Men heeft de uitgebreide gelegenheid om vanaf een geboekte standpositie te adviseren en verkopen aan hun doelgroep. Promotie van de producten en diensten
wordt in aanloop van dit event al gerealiseerd d.m.v. de live plattegrond waarin
iedere standhouder de gelegenheid heeft een persoonlijke pagina te vullen met
foto’s, filmpjes en teksten.
Het gebruik van social media is een bewezen katalysator voor een deelname als
standhouder aan een Marathon Sport Expo. In combinatie met de LIVE plattegrond
geeft dit meer mogelijkheden.
De Rotterdam Marathon is verdeeld in overzichtelijke secties:
>> Sportvoeding
>> Sport & Shops

>> Pasta Party voor alle hardlopers van
de NN Rotterdam Marathon

>> Sportmassage

>> Topsporters uit verschillende disciplines

>> Ladies & More

>> Sportmerken met de laatste

>> Duursport aanbieders

nieuwigheden

De Rotterdam Marathon Sport Expo 2021 is de voorbereidende
stap voor bezoekers om de beleving en het gevoel te ervaren van
#demooiste NN Marathon Rotterdam. Toegang naar Marathon
Sport Expo is GRATIS, dus hardlopers kunnen met familie, vrienden en trainingspartners komen, zelfs als ze dit jaar niet meelopen.
Al vele jaren is de Rotterdam Marathon Sport Expo de grootste
marathon sport expo van Nederland. In 2019 ontvingen we ruim
45.000 bezoekers.

STANDS & PLATTEGROND
Basis standplaats van 9m2 (minimaal 3m breed en 3m diep). De standplaatsen hebben 4 mm dikke witte wanden in een aluminium profiel.
Ieder wanddeel is 1m breed en 2,5m hoog.

4 x 3 METER

6 x 3 METER

KEUZE UIT:

STANDOPPERVLAKTE

BASIS STANDPAKKET

LUXE STANDPAKKET

> Stand zelf plaatsen

> Standwanden

> Standwanden

> Opbouw en verwijderen

> Opbouw en verwijderen stand

stand

> Vloerbedekking

> Vloerbedekking

> 1 Stroomaansluiting

> 1 Stroomaansluiting

> 1 duospot per 9m2

> 1 duospot per 9m2

> afsluitbare balie
> 2 barkrukken

GRATIS WIFI
beschikbaar
exposanten

SPORT EXPO 2021

P L AT T E G R O N D

LOCATIE & VERVOER
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Postillion Convention Centre
WTC Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
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Postillion Hotel
WTC Rotterdam
Meent 110
3011 JS Rotterdam
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Parkeergarage WTC-Beursplein
Leeuwenstraat 2
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Parkeergarage Markthal
Dominee Jan Scharpstraat 306 (5 min loopafstand)
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Postillion Convention Centre
WTC Rotterdam
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Voor de overige mogelijkheden voor parkeren in Rotterdam
Centrum tegen een gereduceerd tarief en voor de P+R
mogelijkheden verwijzen wij je naar parkereninrotterdam.nl
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Metro station Beurs (lijn A, B, C, D en E)

T

Tram Beurs (lijn 2, 8, 20, 21, 23, 24 en 25)

Voor uitgebreide routebeschrijving klik hier

COVID-19: De organisatie van de Rotterdam
Marathon Sport Expo en Postillion Hotels dragen zorg voor het veilig laten verlopen van deze
expo. De COVID overheids maatregelen en RIVM
reglementen zullen naar behoren worden nageleefd om het event voor exposanten, bezoekers
en onze medewerkers veilig te laten verlopen.

Rotterdam Marathon Sport Expo
Powered by Postillion Hotels

Beursplein 37
3011 AN Rotterdam
010 405 4462

