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Beekse Bergen Hilvarenbeek
Het festival voor dierenfans onderging in 2018 een
ingrijpende metamorfose. Een nieuwe Promenade met
straattheater, stands en een gezellig terras fungeerde als
centrale as over het terrein. Dit bruisende hart bood veel
extra ruimte aan de 7.500 honden die de bezoekers meenamen
en verbond vijf event area’s: Dorp, Park, Strand, Eiland en Bos.
In 2019 zet de organisatie deze vernieuwde koers voort.

Hét festival
voor dierenfans

OPTIMALISEREN
De afgelopen jaren is het aantal hondenliefhebbers op Animal Event fors
gegroeid. Speerpunt tijdens de dertiende editie is het aanbrengen van
meer balans met de overige diersoorten. Liefhebbers van katten, konijnen,
knaagdieren en paarden komen daardoor meer aan hun trekken. Ook worden
looproutes geoptimaliseerd. Vanaf de Promenade zijn de area’s te betreden
via een opvallende entreepoort, maar ook onderling zullen enkele area’s met
elkaar verbonden worden. Betoverende dierenshows, interactieve workshops,
educatieve demonstraties, gezellige foodcourts en verrassend straattheater zijn
ook in 2019 weer de ingrediënten voor een gezellige en leerzame dag uit voor alle
dierenliefhebbers.

BENT U ER OOK BIJ?
Animal Event heeft de afgelopen 12 jaar een enthousiaste groep standhouders en
sponsors opgebouwd, waarvan 90% jaarlijks terugkeert. Van startend bedrijf tot
internationaal merk, met een mooie beursaanbieding of goed advies: ook in 2019 kunt
u als ondernemer uitblinken op Animal Event. Boek nu uw standruimte voor de dertiende
editie van Animal Event. Kijk voor meer informatie op www.animal-event.nl/zakelijk.
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Animal Event trok in 2018 34.200 bezoekers
76% vrouw - 24% man
7.500 honden
Bezoekerssamenstelling
44% vriendengroep
18% echtpaar
15% gezin met kinderen
Animal Event trekt ieder jaar bezoekers van alle leeftijden
16% is jonger dan 21 jaar
42% in de leeftijdsklasse 21-40 jaar
42% is ouder dan 41 jaar
Waarom bezoekers Animal Event graag bezoeken?
56% wil shoppen en rondkijken
34% wil leren over huisdieren
19% is actief sporter of trainer van dieren
13% is lid van een stamboek of rasvereniging
11% is werkzaam in de huisdierenbranche
11% is fokker

Facts & Figures

Hoofdsponsor:

Sponsoren:

Hond: 79%
Kat: 34%
Paard: 13%

Knaagdier: 14%
Konijn: 13%
Landbouwhuisdier: 7%

Uit welke regio komen de bezoekers?
Noord: 3%
Oost: 22%
Zuid: 39%
West: 28%
België: 8%

Subsponsoren:
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