PÅ EUROHORSE FÅR DU MEST
HÄSTKRAFTER FÖR PENGARNA.
VÄLKOMMEN TILL NORRA EUROPAS STÖRSTA
MÖTESPLATS FÖR ALLA HÄSTÄLSKARE
3–7 APRIL 2019
SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

EUROHORSE ÄR ÅRETS ABSOLUTA HÖJDPUNKT
FÖR ALLA HÄST OCH RIDSPORTINTRESSERADE
Till EuroHorse färdas entusiaster från hela landet merparten
av besökarna från södra och mellersta Sverige. Förutom att de
delar ett genuint hästintresse är de dedikerade, engagerade
och väldigt köpstarka.

25%

Genomsnittsbesökaren handlar
av sin
årskonsumtion inom häst - och ridsportstillbehör
på EuroHorse.

ca 2500 kr

2018 handlade genomsnittsbesökaren för
och det fortsätter vara den högsta summan någonsin.

Vi hade

79 062 besökare och 212 utställare från 15 länder.

FAKTA 2018
79% av utställarna gav helhetsintrycket betyget mycket bra/bra
91% av utställarna planerar att ställa ut även 2019
60% av de som tänker handla
påverkas av mässbesöket

GENOMSNITTSBESÖKAREN
handlade för

2500 kr

88% gav helhetsintrycket mycket bra/bra
91% köpte något på mässan
25% planerar att handla efter besöket
93% planerar att besöka EuroHorse 2019

VARFÖR EUROHORSE 2019?
- Gör bra affärer på en mässa där köpkraften ökar för varje år
- Exponera och stärk ditt varumärke rakt in i målgruppen
- Konkurrensbevaka - träffa kollegor ifrån branschen

EXPONERA DITT FÖRETAG
Vi har spännande och relevanta kanaler där du och ditt varumärke kan exponeras, t ex annonser
i tidningar och på webben. På mässan finns även möjlighet till exponering på väl synliga platser
kring mässområdet (utöver din monter).
DIGITALA KANALER

EXPONERINGSMÖJLIGHETER PÅ PLATS

ANNONS

App

Skärmar

Hemsida

Välkomstpåse
/väska

Garderob utdelning give-away

Utdelning av
broschyrer m.m

TRYCKTA KANALER

Sponsra föreläsare
Roll-up
plats

Mässtidning

Skyltar

Utomhusyta

Flaggor entré

Vi hjälper er att planera den bästa exponeringen och
marknadsföringen utifrån era behov och möjligheter.

HAR EN EGEN HÄST
68% av våra besökare har egen häst. Det är en stark
målgrupp som till väldigt hög andel planerar sina inköp inför
besöket på EuroHorse.

HÄLFTEN AV BESÖKARNA HAR HUND
Mer än 50% av besökarna på EuroHorse har hund. Intresset
av både hundrelaterade produkter samt tjänster och vårt
område för hunduppvisningar är stort. Se vårt specialerbjudande för dig med hundprodukter.

SE VÅR MÄSSFILM
EVA SJÖDELIUS,
PLATSCHEF, PS OF SWEDEN
- Vi är supernöjda med årets mässa! Förutom våra lädervaror
valde vi att släppa vår nya kollektion med kläder här på EuroHorse,
den finns inte ens på vår hemsida än. Responsen har varit helt
otrolig, vi har haft ett jättetryck i montern alla dagar. EuroHorse
betyder mycket för oss. Det är här vi träffar våra kunder, då vi inte
har någon butik här i Sverige.

ERLAND BESELIN,
VD, BACK ON TRACK
– Jag har varit med här i 17 år. Första året stod jag ensam i
montern och lyckades sälja en enda produkt. Nu säljer vi så
mycket som vi orkar! Årets mässa var den bästa någonsin för vår
del. Våra keramiska textilier säljs idag över hela världen, men
EuroHorse förblir den viktigaste mässan för oss

ADMIR ALIBASIC,
NOVA PANELSYSTEM
- Det här var en riktig hit! Vi var med för första gången på EuroHorse och vi har fått väldigt bra respons för våra byggsystem:
väggar, tak och stommar. Vi har fått väldigt många förfrågningar och får vi någon affär de närmsta veckorna efter mässan är
vi väldigt nöjda. Och det tror jag vi får.

MALIN SÄÄF,
KINGSLAND AB
- Vi har haft mycket folk i montern, fått mycket positiv feedback
på våra produkter, kläder till ryttare, och sålt väldigt bra. Årets
mässa har varit en av de absolut bästa för oss. Vi är väldigt
nöjda.

GIT JOHANSSON,
SÄLJCHEF, HORSEPARTNER SWEDEN
- Årets EuroHorse är en av de bästa vi har varit med på. Vi har
haft väldigt mycket aktivitet i vår monter och ett väldigt stort
intresse för våra B-kortsbilar, i prisklassen 500 000–650 000 kr.
Vi har gjort flera avslut under mässan,

BOKA DIN PLATS IDAG PÅ EUROHORSE 2019
Vill du ha en riktigt bra placering på EuroHorse 3–7 april 2019
– se då till att boka din monteryta i tid, kontakta oss redan idag!

CHRISTIAN PFOLZ /
FÖRSÄLJNINGSANSVARIG

KLAS PETTERSSON /
AFFÄRSANSVARIG

Tel: 031-708 80 36
E-post: christian.pfolz@svenskamassan.se

Tel: 031-708 80 67
E-post: klas.pettersson@svenskamassan.se

HELLE DAHLGREN /
PROGRAMANSVARIG / PROJEKTLEDARE

Tel: 031-708 81 79
E-post: helle.dahlgren@svenskamassan.se

MALIN ANDERSSON /
PROJEKTKOORDINATOR

Tel: 031-708 81 11
E-post: malin.andersson@svenskamassan.se

