
De twaalfde editie van Animal Event staat 
volledig in het teken van vernieuwing.  

Er worden vijf event area’s gecreëerd die met 
elkaar in verbinding staan via een centrale 

Promenade. Deze area’s krijgen thema’s 
die aansluiten bij dat deel van het terrein:  

Dorp, Park, Strand, Eiland en Bos. 

Per area wordt een vaste route gecreëerd langs pistes, podia, 
terrasjes en stands. Vanaf de Promenade is elke area te betreden 

via een eigen entreepoort. Naast leuke dierenshows, interactieve 
workshops en leerzame demonstraties biedt Animal Event 

gezellige foodcourts en verrassend straattheater, passend binnen 
het dierenthema. Animal Event heeft de afgelopen 11 jaar een 

enthousiaste club standhouders en sponsors opgebouwd, waarvan 
90% jaarlijks terugkeert. Van startend bedrijf tot internationaal merk, 

met een mooie beursaanbieding of goed advies: ook in 2018 kunt u als 
ondernemer uitblinken op Animal Event.

Boek nu uw standruimte voor de 12e editie van Animal event op 4, 5 en 6 mei 2018 
op Event Center Beekse Bergen te Hilvarenbeek via www.animal-event.nl/zakelijk. 

4, 5 en 6 mei 2018
Beekse Bergen Hilvarenbeek

www.animal-event.nl

Het festival voor álle 
dierenliefhebbers
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Animal Event trok in 2017 30.200 bezoekers. 
En 40.000 als de enorme hoeveelheid honden wordt meegeteld.

94% van de bezoekers heeft minimaal één huisdier
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Link met de huisdierenbranche:
91% van de bezoeker is liefhebber
23% is als trainer betrokken
20% is werkzaam in de huisdierenbranche

Bezoekerssamenstelling

Gemiddelde leeftijd: 35 jaar
28% valt binnen de leeftijdsklasse 21-30 jaar
39% is ouder dan 41 jaar

Reden van een bezoek:
45% wil shoppen en rondkijken 
27% wil leren over huisdieren
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