ZevenheuvelenExpo
16 & 17 november

DÉ SPORTMARKT VOOR STANDHOUDERS TIJDENS HET WEEKEND VAN DE
NN ZEVENHEUVELENLOOP

DE UITGELEZEN KANS OM UW PRODUCT OF
DIENST TE PROMOTEN EN TE VERKOPEN!

ZevenheuvelenExpo
De ZevenheuvelenExpo is een sportmarkt in het weekend van de Zevenheuvelennacht en NN
Zevenheuvelenloop op de Van Schaeck Mathonsingel. De sportmarkt ligt op de aanlooproute van en
naar Nijmegen Centraal Station richting het startgebied. De uitgelezen kans om uw product of dienst te
verkopen en te promoten
aan de hardlopers! De
ZevenheuvelenExpo is op
zaterdag 16 november van
15.00 uur tot 21.00 uur en
zondag 17 november van
10.00 uur tot 17.30 uur
geopend.

ZEVENHEUVELENNACHT MET 7.500 LOPERS!
Op zaterdagavond 16 november begint het Zevenheuvelenweekend met de Zevenheuvelennacht. De
avond start om 18.00 uur met de Mini Zevenheuvelenloop; een kinderloop over 800 meter. Aansluitend
start om 19.00 uur de avondloop over 7 kilometer met 7.500 deelnemers.
NN ZEVENHEUVELENLOOP MET 30.000 LOPERS!
De NN Zevenheuvelenloop op zondag 17 november is dé najaarsklassieker over 15 km die bekendstaat om
het prachtige heuvelachtige parcours
in en rond Nijmegen. De loop kent een
historie van topprestaties op nationaalen internationaal niveau waardoor
het op de vaste agenda staat van vele
lopers én de (inter)nationale media. Elk
jaar doen ruim 30.000 mee aan de NN
Zevenheuvelenloop. Hiermee is het één
van de grootste sportevenementen van
Nederland
HET DEELNEMERSPROFIEL
Ruwweg kan de gemiddelde deelnemer
worden omschreven als een autochtone,
hoogopgeleide man (61% is man) die
betaalde arbeid verricht en tussen de 25 en 55 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd is 43.
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ZevenheuvelenExpo
3 OF 6 METER BREDE STAND?
Wij bieden in het weekend verschillende mogelijkheden op de ZevenheuvelenExpo:

€ 500,- (excl. btw)
PAKKET 1 - 3 meter
Standplaats van 3.00 x 2.00 x 2.50 (b x d x h) meter in de overdekte en verwarmde ZevenheuvelenExpo
inclusief stroom.

€ 750,- (excl. btw)
PAKKET 2 - 6 meter
Standplaats van 6.00 x 2.00 x 2.50 (b x d x h) meter in de overdekte en verwarmde ZevenheuvelenExpo
inclusief stroom.
Wilt u een afwijkende afmeting? Overleg het met ons. Er is veel mogelijk!

MEER WETEN OF DIRECT EEN STAND BOEKEN?
Neem dan contact op via: niels.kersten@zevenheuvelenloop.nl of 024 – 379 23 97.

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN, WANT VOL=VOL!
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