
Na twee jaar van afwezigheid presenteert de dierenwereld 
zich weer in optima forma tijdens hét festival voor 

dierenliefhebbers. De Promenade en aangrenzende event 
area’s Park, Strand, Eiland en Bos, staan weer volledig in het 

teken van het ‘houden van dieren’. Elk jaar genieten meer dan 
30.000 dierenfans van een afwisselend programma met de meest 

uiteenlopende diersoorten. Bij de vele stands shoppen de bezoekers 
naar hartenlust en bij workshops en demonstraties leren ze alles over 

hun favoriete dieren. Op de sfeervolle foodcourts zorgen muzikanten 
en straattheateracts voor extra gezelligheid.

  
WAT MAAKT ANIMAL EVENT ZO UNIEK?

• Naast hond en kat, ook boerderij- en erfdieren, konijnen en knaagdieren;
• Gevarieerde looproute langs 120 stands en 4 demopistes;

• Educatief programma voor jong én oud met 400+ demonstraties;
• Activiteiten voor baas en hond: workshops, clinics en wedstrijden;

• Foodtrucks en horecapleintjes met live entertainment;
• Relaxte sfeer afgestemd op dierenliefhebbers en hun dieren.

  BENT U ER OOK BIJ?
Animal Event heeft de afgelopen 14 jaar een enthousiaste groep standhouders en 

sponsors opgebouwd, waarvan 90% jaarlijks terugkeert. Van startend bedrijf tot 
internationaal merk, met een mooie aanbieding en goed advies. Kijk voor meer informatie 

op www.animal-event.nl/zakelijk en boek nu uw standruimte.

6, 7 en 8 mei 2022
Beekse Bergen, Hilvarenbeek
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Facts & Figures

Animal Event trok in 2019 31.000 bezoekers
89% vrouw - 11% man

9.750 honden

0+
Animal Event trekt ieder jaar bezoekers van alle leeftijden

8% is jonger dan 21 jaar
42% in de leeftijdsklasse 21-40 jaar

50% is ouder dan 41 jaar

Bezoekerssamenstelling
38% vriendengroep

22% echtpaar
17% gezin met kinderen

23% individueel

Waarom bezoekers Animal Event graag bezoeken?
29% wil shoppen en rondkijken

25% geniet graag van een dag je uit
19% wil graag aan wedstrijden en workshops deelnemen

13% wil graag meer leren over (huis)dieren

30% is actief sporter of trainer van dieren
15% is lid van een stamboek of rasvereniging

20% is werkzaam in de huisdierenbranche

Hond:   89%                           Knaagdier:   12%
Kat:   40%                                   Konijn:   21%

   Paard:   20%          Landbouwhuisdier:   11%

Waar komen de meeste bezoekers vandaan?
Noord-Brabant:     30%

Zuid-Holland:   16%
Gelderland:   11%

Limburg:      8%
België:      9%
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