
Organisatie:
Academy Bartels Event Management 

Koestraat 9, Hooge Mierde (NL), +31 13-5091666 
info@paardenkoets.nl, www.paardenkoets.nl

Beurslocatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

Hét totaalevenement voor 
liefhebbers van de mensport

4, 5 en 6 november 2016
Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

Speerpunten 2016:
• Meer authentiek gerij
• Mengerelateerde stamboeken toevoegen aan het promodorp
• Vergroten van aantal buitenlandse bezoekers
• Veelzijdig programma voor nationale en internationale bezoekers
• De gezellige sfeer waarborgen



Groeit u mee met Paard&Koets?
Promoot of verkoop uw producten op hét internationale  
totaalevenement voor liefhebbers van de mensport op  

4, 5 en 6 november op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. 

Paard&Koets is wereldwijd de enige grootschalige beurs die zich volledig 
richt op mensportliefhebbers. De tweede editie van Paard&Koets in Ermelo 

stond als een huis. Het bezoekersaantal groeide zo’n 10%  
naar 12.500 bezoekers. Groei blijft in 2016 het speerpunt van de  

organisatie, zowel in het aantrekken van buitenlandse bezoekers als  
uitbreiding van het promodorp. 

5875 bezoekers (47%) besteedden meer dan € 50,-
375 bezoekers (3%) besteedden meer dan € 200,-

Interesse bezoekers
47% in rijtuigen
45% in tuigage
33% in kleding

30% in verzorging
26% in gezondheid

52% is KNHS-lid
36% is recreatiemenner
29% is recreatieruiter
24% is in het bezit van een koetsiersbewijs/menbewijs
17% is lid van een menvereniging
15% is wedstrijdruiter
11% is wedstrijdmenner

Bezoekduur Paard&Koets
34% bezoekt het evenement 6 uur of meer

22% bezoekt het evenement 4 tot 5 uur
16% bezoekt het evenement 3 tot 4 uur

€

72% heeft een hond

Uw bedrijf op Paard&Koets?
Om de unieke doelgroep van Paard&Koets te bereiken kunt u standruimte 

reserveren in het sfeervolle promodorp. Er is keuze uit uniforme standbouw of 
vrije meters. Er zijn ook aantrekkelijk sponsorpakketten beschikbaar voor het 

verkrijgen van extra exposure. Ga naar www.paardenkoets.nl  
of bel/mail met Academy Bartels Event Management  

op 013-5091666 of info@paardenkoets.nl. 

Aantal bezoekers 2014: 11.500
Aantal bezoekers 2015: 12.500
Verwacht aantal bezoekers 2016: 15.000
Aantal stands 2014: 84 
Aantal stands 2015: 100
Aantal stands 2016: 120

65% 35%

10%

21% 42%

14%

38% brengt een bezoek met vrienden
33% is met partner op Paard&Koets

Gemiddelde leeftijd: 40 jaar

80% heeft een eigen paard
63% heeft een eigen paard aan huis
32% heeft meer dan één paard 
22% heeft zelfs meer dan vier paarden

Buitenland
13%De Paard&Koets bezoeker waardeert 

het evenement met een 7,9

Belangrijkste doel voor bezoek:
34% ontspannen dagje uit 

30% kennis opdoen over de mensport
20% oriënteren op producten of diensten

8% andere menliefhebbers ontmoeten
8% op zoek naar beursaanbiedingen

Paard&Koets in cijfers


