
Horse Event zet koers voort
De zeventiende editie van Horse Event stond vorig jaar in het teken 
van vernieuwing. De verhuizing en het totaal vernieuwde concept 
werden zeer enthousiast ontvangen door de massaal toegestroomde  
bezoekers. De zaterdag en zondag waren volledig uitverkocht en de 
reacties van de 42.500 paardenliefhebbers, sponsors en standhouders 
waren beter dan ooit tevoren. Locatie-eigenaar Libema werkt met 
gemeente en provincie aan een verbeterd verkeersplan, zodat  
Horse Event tot in lengte van jaren bij Expo Haarlemmermeer kan 
plaatsvinden. De achttiende editie van Horse Event is op 13, 14 en  
15 september 2019.

Doelgroepen
De grote variëteit aan paardenliefhebbers maakt het evenement 
uniek. De vier doelgroepen waarop Horse Event zich blijft richten zijn 
jeugd, recreatie, sport en ondernemers. Een geoptimaliseerde indeling  
zorgt voor nog meer overzicht en balans tussen de vier gedeeltes. 
Er ligt veel focus op het aanbieden van kwalitatief hoogstaande 
clinics en shows in de vier pistes. De Horse Event Ondernemersbeurs 
wordt verder uitgebreid met stands, congressen, workshops 
en lezingen. Academy Bartels heeft bovendien het vakblad De 
Hippische Ondernemer overgenomen, waarmee de Horse Event 
Ondernemersbeurs extra kracht kan worden bijgezet. 

www.horse-event.nl

Kijk voor meer informatie 
op www.horse-event.nl
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Bent u er ook bij?
Om de interessante Horse Event doelgroep te bereiken bieden we stands 
aan in de vorm van uniforme standbouw in de hallen en pagodetenten op 
het buitenterrein. De organisatie adviseert graag bij de keuze van uw stand 
en locatie en kan u assisteren bij facilitaire zaken. Tot 1 maart bieden wij 
een vroegboekkorting. 

Feiten en cijfers
Vrijdag  : 7.500 bezoekers
Zaterdag  : 17.500 bezoekers
Zondag  : 17.500 bezoekers
Totaal  : 42.500 bezoekers

Beursoppervlakte : 22.000 m2 indoor en 19.000 m2 outdoor
Beursomvang : 218 stands
Oppervlakte speciaal aangelegde 
paardensportbodems (5 stuks): 5.039 m2

Bezoekersanalyse zie pagina 2. 



Organisatie: 
Horse Event is een project van Academy Bartels Event Management,  
Koestraat 11B, 5095 BD Hooge Mierde, tel: 013 - 509 1666,  info@horse-event.nl

www.horse-event.nl
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De gemiddelde leeftijd is 37 jaar

DOELGROEP DOEL VAN HET BEZOEK

HONDENTYPE BEZOEKER

62% van de Horse Event bezoekers 
heeft een hond
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BEZOEK AAN HORSE EVENT
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Dressuur

Springen

Eventing

Vrijheidsdressuur

Natural Horsemanship

Western

PAARDEN

57% heeft één of meer eigen paarden
24% heeft een verzorg- of leasepaard

GEBRUIK SOCIALE MEDIA

Instagram

Facebook

Snapchat
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Een ontspannen dagje uit

Kennis opdoen

Oriënteren op producten 
en diensten
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