9 & 10 november
TT Hall Assen

www.huisdierdagen.nl

Op zaterdag
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KORTINGSBON
Lever deze bon in bij de kassa en ontvang
€ 2,- korting op de entreeprijs van € 8,-.

€ 2,-

Openingstijden
zaterdag 9 november 10.00 - 17.00 uur
zondag 10 november 10.00 - 17.00 uur

Naam:

Entree

Postcode:

Volwassenen € 8,Kinderen tot 15 jaar € 6,Kinderen tot 3 jaar gratis

Huisnr:

E-mail:

Eén bon per persoon.
Alleen ingevulde bonnen zijn geldig.
Niet geldig in combinatie met andere acties.

Locatie
De Haar 11
9405 TE Assen
A28 richting Assen - afslag 32

www.huisdierdagen.nl

Op 9 & 10 november
		 in de TT Hall Assen!

Hé dierenvriend!

Heb jij een hond? Een kat? Een konijn? Een parkiet of een ander
leuk huisdier? Kom dan op 9 en 10 november naar De HuisdierDagen in de TT Hall Assen. Je ziet er alles op gebied van verzorging, training en voeding van jouw huisdier. De leukste speeltjes,
de mooiste manden en de lekkerste traktaties; het is er allemaal.
Van hond tot hamster en van parkiet tot goudvis, voor alle dieren
is er wat. Daarnaast zijn er ook shows, demonstraties en workshops. Dus ook als je (nog) geen huisdier hebt is er er van alles
te beleven. Als echte dierenvriend mag je dit evenement dan ook
zeker niet missen!

Deelnemen?

Als exposant op De HuisdierDagen komt u onder de aandacht
van enkele duizenden dierenliefhebbers. De beursvloer biedt u
alle gelegenheid uw producten te presenteren, te demonstreren en te verkopen. Op deze manier doet u gemakkelijk nieuwe
contacten en kunt u bestaande relaties ontvangen in een leuke
informele sfeer. Naast de verschillende presentatiemogelijkheden
is het ook mogelijk uw bedrijfsnaam door sponsoring nog eens
extra onder de aandacht te brengen. De consumentenbeurs is
regionaal georiënteerd waardoor u veel bezoekers uit de noordelijke provincies kunt verwachten.
Te zien op De HuisdierDagen:
www.hersenwerkvoorhonden.nl
Baas en hond: durven jullie de uitdaging aan?

Organisatie
TT Hall Assen
De Haar 11
9405 TE Assen

T: (0592) 304080
E: info@tt-hall.nl

www.tt-hall.nl

