
Door de verruiming van de Corona-maatregelen kan Horse Event 2020 
alsnog plaatsvinden op vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 en maandag 
19 oktober bij Expo Haarlemmermeer. De bezoekerscapaciteit wordt 
verlaagd en grotendeels gecompenseerd door toevoeging van extra 
dagen. Er wordt eerst gestart met de verkoop van de kaarten voor 16 
tot en met 19 oktober, donderdag 15 oktober staat in optie als extra 
dag. Het evenement behoudt zijn vorm met de vertrouwde pistes 
en het promodorp binnen en buiten. Om een gelijkmatige spreiding 
over de week- en weekenddagen te verkrijgen is gekozen voor de 
herfstvakantie, waarbij de vrijdag in de vakantie van regio Noord valt 
en de maandag in de vakantie van regio Midden en Zuid.

  Bezoekers 2019 Capaciteit 2020
Donderdag -  7.500
Vrijdag  7.900  7.500
Zaterdag  17.500  7.500
Zondag  17.500  7.500
Maandag  -  7.500
Totaal  42.900  37.500

Jeugd, recreant, sporter, prof
De brede doelgroep waarop Horse Event zich richt, blijft een belangrijk 
speerpunt. De grote variëteit aan paardenliefhebbers maakt het 
evenement immers uniek. De focus ligt op het aanbieden van educatieve 
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Bent u er ook bij?
Om de interessante Horse Event doelgroep te bereiken bieden we stands aan 
met 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. Kijk voor meer informatie op www.horse-
event.nl/zakelijk.

clinics en kwalitatief hoogstaande shows. Voor het beursgedeelte 
streeft Horse Event dan ook naar een grote diversiteit in het aanbod van 
stands gericht op de vier doelgroepen: jeugd, recreant, sporter en prof. 

1,5 meter proof
Horse Event volgt nauwgezet alle voorschriften, zo is er bij de entree 
een triage (gezondheidscheck) en er wordt een duidelijke looprichting 
aangegeven. De tribunes worden aangepast, de sanitaire voorzieningen 
worden verruimd en er worden desinfectiezuilen geplaatst. 

25% korting op standprijzen
Om de 1,5 meter-regel ook in de stands te waarborgen adviseren wij 
stands ruimer in te richten, de minimale standafmeting is 5x3 meter. 
Ter compensatie van de bezoekerscapaciteit en ter stimulering van 
ruimere stands, wordt een korting verleend van 25% op de reguliere 
standprijzen.

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
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De gemiddelde leeftijd is 37 jaar
22% is jonger dan 20 jaar

DOELGROEP DOEL VAN HET BEZOEK

TIJDSDUUR BEZOEKTYPE BEZOEKER

33% bezoekt het event tussen 5-7 uur
53% bezoekt het event langer dan 7 uur

Wedstrijdruiter

Manegeruiter

Recreatieruiter

Hippische ondernemer

40%

32%

20%

4%

BEZOEK AAN HORSE EVENT

37% 
bezoekt 

Horse Event 
met vrienden

45% 
heeft 

Horse Event
vaker bezocht

TYPE RUITER

75%

53%

34%

23%

18%

16%

Dressuur

Springen

Natural Horsemanship

Eventing

Western

PAARDEN EN HONDEN

39% heeft één of meer eigen paarden
15% heeft deze paarden aan huis

21% heeft een verzorg- of leasepaard

45% heeft een hond

GEBRUIK SOCIALE MEDIA

Facebook

Instagram

YouTube

Snapchat

Twitter

80%Een ontspannen dagje uit

Kennis opdoen

Oriënteren op producten 
en diensten
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