
Zaterdag 20 mei  |  Rotterdam

Bereik jouw doelgroep
! 

Word standhouder tijd
ens 

de Hoefslag Masterclass

Thema:
Leer je paard  beter begrijpen

✶ ✶ ✶

✶ ✶ ✶



www.hoefslagmasterclass.nl

Toegansprijzen
Early bird tickets (-30%) 6 maart t/m 20 april € 31,50
Reguliere tickets  21 april t/m 19 mei  € 45,00
Hoefslag abonnees (-25%) 21 april t/m 19 mei  € 33,75
Deurverkoop  alleen 20 mei  € 45,00

Groepen vanaf 10 pers. (-15%) 6 maart t/m 20 april € 38,25
Scholen (-15%)  6 maart t/m 20 april € 38,25



www.hoefslagmasterclass.nl

Promotie op het allerhoogste niveau!

Algemeen
De Hoefslag Masterclass is een educatieve dag vol met clinics van 
gerenommeerde experts en bekende ruiters en wordt dit jaar voor 
de tweede keer georganiseerd. Afgelopen editie werd goed bezocht 
door meer dan 400 bezoekers. Het evenement kreeg een gemiddelde 
beoordeling van een 8,2.  
 
Dit jaar wordt het evenement sterk uitgebreid met een gezellig 
promodrop en een diversiteit aan publiekscatering. We verwachten 
dat het aantal bezoekers gaat stijgen naar de 600. 
 
Bezoekersprofiel
Vorig jaar hebben we onze bezoekers een enquête laten invullen. 
Hierdoor kwamen de volgende feiten naar voren:  
●  94% van de bezoekers is vrouw
●  41% valt in de leeftijdsgroep 15 t/m 30 jaar oud
●  59% valt in de leeftijdsgroep 31 t/m 65 jaar oud
●  0% valt in de leeftijdsgroep 65 plus
●  88% is eigenaar van één of meerdere paarden
●  77% neemt deel aan concoursen
●  58% rijdt op M-niveau of hoger 
 
Locatie en datum
Dit jaar wordt de masterclass wederom georganiseerd bij de 
Rotterdamse Manège / CHIO Rotterdam in Kralingen. De masterclass 
zal gehouden worden op zaterdag 20 mei en zal 5 tot 6 clinics 
bevatten en een spectaculaire afsluitende show/clinic.  

Promodorp
Het promodorp bevindt zich in de prachtige Grandstand op het 
terrein van CHIO Rotterdam. Dat is dus ontzettend dichtbij het 
publiek. Het is namelijk een verdieping hoger dan de publiekstribune. 
De stands worden gescheiden door standwanden.  
 
We hebben het promodorp zo ingericht dat onze bezoekers door het 
promodorp lopen wanneer ze een toilet bezoeken of heerlijk gaan 
eten op het restaurantplein, dat ook in de Grandstand gesitueerd 
is. U kunt gebruik maken van de lift om uw spullen naar boven te 
krijgen. 
 
Kosten 
Er is één formaat stand (2m diep x 4m breed) beschikbaar. De huur 
hiervan bedraagt €245,- Indien u een ander formaat wenst is dit 
bespreekbaar. Bij deze standhuur zijn wanden niet inbegrepen. 
 
Prijzen zijn inclusief:  
●  Elektra (1 stroompunt) 

●  Stenen tegels ondervloer 
●  4 standhouder kaarten
●  Vermelding in het programmaboekje
●  Vermelding op de website 
 
Vrije plaatsen voor foodtrucks, verkoopwagens of trailers in overleg.  
 
●  Reclamebord in piste - €119,95 
     (100cm x 250cm) 
●  1/1 advertentie programmaboekje - €94,95  
     (210mm x 148mm + 5mm)  
●  1/2 advertentie programmaboekje - €59,95 
     (105mm x 148mm + 5mm) 
 
Verzekering 
Wij zijn in welke vorm dan ook en tegen welk risico dan ook niet 
aansprakelijk.  
 
Betaling  
De betaling van de standhuur dient te geschieden in twee termijnen: 
25% van het totaalbedrag binnen veertien dagen na de toezegging 
en de overige 75% van het totaalbedrag ten minste een week voor 
het evenement. De standprijzen zijn exclusief BTW.  
 
Annulering  
Annulering van de standhuur kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. 
De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering.

Organisatie
Equine MERC 
Postbus 91084
3007 MB Rotterdam 
Nederland 
 
Standverkoop 
Daisy van Nieuwkasteele 
+31 (0)6 2411 0599
nieuwkasteele@equinemerc.nl 
 
Luc van Moorsel 
+31 (0)6 2629 2126 
moorsel@equinemerc.nl



www.hoefslagmasterclass.nl

Kom naar Rotterdam en 
ontmoet je klanten!
 
●  94% van de bezoekers is vrouw
●  41% valt in de leeftijdsgroep 15 t/m 30 jaar oud
●  59% valt in de leeftijdsgroep 31 t/m 65 jaar oud
●  88% is eigenaar van één of meerdere paarden
●  77% neemt deel aan concoursen
●  58% rijdt op M-niveau of hoger 



Aanvraag tot deelname
Hoefslag Masterclass
Zaterdag 20 mei 
Rotterdamse Manège / CHIO Rotterdam, Kralingseweg 120, 3062 CG Rotterdam

Volledig ingevuld en getekend opsturen. Per email naar nieuwkasteele@equinemerc.nl 
Per post naar Postbus 91084, 3007 MB Rotterdam

Gegevens exposant 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode:     

Woonplaats:     

Land:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:         

Website:  

IBAN:     

BIC:     

BTW-nummer:  

 

Gegevens contactpersoon 

Voornaam:    

Achternaam:  

Emailadres: 

Mobiel nummer:  

 

Bestellijst

Ο   Standruimte (2m diep x 4m breed)     € 245,00 

Ο   Aantal standwanden (1m breed x 2,50m hoog) à 32,50 per stuk _______  

Ο   Sponsorbord piste (100cm x 250cm)     € 119,95 

Ο   1/1 advertentie programmaboekje (210mm x 148mm + 5mm)  €   94,95 

Ο   1/2 advertentie programmaboekje (105mm x 148mm + 5mm)  €   59,95

www.hoefslagmasterclass.nl



Organisatie
De Hoefslag Masterclass is een evenement van Media Primair 
(uitgever Hoefslag) en Equine MERC (hippisch evenementen- en 
marketingbureau) en is een co-productie met de Hippische Aliantie.

Tot op  
zaterdag 
20 mei!✶ ✶ ✶

✶ ✶ ✶


