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Ondernemers op Horse Event beoordelen 
de 15e editie met een 7,9 gemiddeld. Horse 
Event heeft de afgelopen vijftien jaar een 
enthousiaste club standhouders en sponsors 
opgebouwd, van wie de meesten jaarlijks 
terugkeren. De bezoekers laten hetzelfde 
gedrag zien: ook die beoordelen Horse Event 
met een 7,9. Uit onderzoek blijkt dat bijna 
zestig procent een terugkerende bezoeker is. 
Helemaal geen slechte statistieken, en toch 
streeft de organisatie naar een 8+. 

Over Horse Event 
Horse Event is voor elke paardenliefhebber 
een feestje om naar toe te gaan. Horse Event 
is een mix van uitgebreid winkelen, show en 
voorlichting: deskundigen verzorgen leerzame 
clinics waarbij alle verschillen disciplines 
aan bod komen. De doelgroep is breed: van 

fanatieke paardeneigenaar die zich focust 
op de sport tot jonge manegeruiter die net 
begonnen is met ponyrijden. Voor de meeste 
bezoekers is het houden van paarden een 
lifestyle. Hieraan wordt veel aandacht, tijd 
en geld besteed waar bij het welzijn van het 
paard voorop staat. 

Speerpunten 
Na de verhuizing van Deurne naar Ermelo in 
2015 is het aantal bezoekers in twee jaar tijd 
met bijna 50% gegroeid, naar een absoluut 
record van 42.250 bezoekers in 2016. Dat 
resulteerde toen voor het eerst in logistieke 
problemen. Om dat komend jaar tegen te gaan 
zet de organisatie in op nieuwe speerpunten: 
het aantal bezoekers zal voortaan beter 
verspreid worden over de drie dagen. 
Daarnaast zullen de parkeermogelijkheden 

verder worden uitgebreid. Horse Event zal in 
2017 weer een beetje groeien: er komen onder 
andere meer standplekken bij.

www.horse-event.nl

Bent u er ook (weer) bij? 
Om de interessante Horse Event 
doelgroep te bereiken bieden we stands 
aan in de vorm van pagodetenten en 
paviljoententen op het buitenterrein en 
uniforme standbouw in de drie hallen. De 
organisatie adviseert graag bij de keuze 
van uw stand en locatie en kan u assisteren 
bij facilitaire zaken. Ook is er ruimte om 
een sponsorbijdrage te leveren. Boek 
nu uw stand of neem contact op met de 
organisatie voor sponsormogelijkheden. 



Social Media gebruik:
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44% is vrijetijdsruiter
28% is wedstrijdruiter 

25% is manegeruiter
3% is fokker

2% is hippische ondernemer
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61% van de Horse Event bezoekers heeft een hond

• Dressuur:  35%
•   Springen:  22%
•   Vrijheidsdressuur: 9%
• Natural Horsemanship:  7%
•   Eventing: 7%
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Organisatie: 
Horse Event is een project van Academy Bartels , Koestraat 9, 5095 BD Hooge Mierde, tel: 013-5091666,  www.horse-event.nl, info@horse-event.nl

Feiten en cijfers
•  42.250 mensen bezochten Horse Event 2016
•  Ze beoordeelden Horse Event met een 7,9
•  58% van de bezoekers heeft Horse Event al vaker bezocht

De gemiddelde leeftijd is 25 jaar

57% heeft één of meer eigen paard
24% heeft een verzorg- of leasepaard
54% van de paardenbezitters heeft één of meerdere paarden 
aan huis gestald 

              35%              


