
Nu är det dags att börja planera inför årets Djurexpo! Vi ser

framför oss en fin dag där besökare runt om från Dalarna kommer

till vår gård i Orsa för att få uppleva allt och lite till inom djur. 

Djur är helt fantastiska och finns i vårt samhälle på flera ställen och på

olika sätt, allt från sällskap i familjen till arbetande med betydelsefulla

uppgifter. Därför tycker vi att det borde visas upp och ge människor

chansen att testa på, se och lära sig mera om djur. Vårt mål är att alla

besökare ska få möjligheten att lära sig något nytt, stort eller smått. Det

vill vi göra genom att ha ett brett spann av utställare, allt från bönder

och biodlare till hamsterföreningar och kattutställare. Hundar, katter,

kossor, fåglar, reptiler och insekter, alla  djur är välkomna till oss. Det

vill vi att ni ska vara med och vara en del av



När?
Lördagen den 1a juli kommer vara dagen då

arrangemanget genomförs. Vi öppnar klockan 10 på 

 förmiddagen och stänger vid 16. Det kommer finnas

möjlighet för utställare att förbereda dagen innan samt

plocka ihop dagen efter om det önskas. 

Djur, djur, djur och djur är det som kommer finnas under Djurexpot.

Montrar med föreningar, företag och organisationer som lär ut, ger

chansen att prova på eller visar upp sin verksamhet. Rena uppvisningar

där besökare kan titta och imponeras av djurens alla egenskaper men även

riktiga djur att klappa och prata ned. Våra besökare ska ha en dag där de

imponeras och hittar något som de tycker är extra intressant. 

Vad?

Var?

Gården är en före detta lägergård med

ett större hus med restaurang och

bassäng samt flertalet mindre hus runt

om. Hela gården kommer nyttjas så väl

inne som ute för att se till att vi får ett

bra flöde för besökare men också för

djurens bästa. 

Djurexpot kommer vara på vår gård i Hornberga, ca 1 mil norr om Orsa.



Målgrupp?
Vi vill att alla ska känna sig välkomna hos oss men vår främsta målgrupp är

djurintresserade. Familjer som tar med sina barn som vill upptäcka djur men

även vuxna som har ett stort intresse för djur och är aktiva inom hud-, katt-

eller hästvärlden. Många pigga äldre kommer också vara på plats då de är en

stor del av våra besökare på gården. Geografiskt riktar vi oss till norra Dalarna

Älvdalen – Rättvik.

Vi som driver gården idag vill göra det i

samma anda och se till att bli en arena för

evenemang som alla kan delta i samt ger liv i

hela byn. Gårdens ägare har lång erfarenhet

av evenemang framförallt mässor via sitt

andra bolag PR & Media som ordnar stora

mässor runt om i landet. 

Vem?
Vi som anordnar Djurexpo är Orsa Hornberga gård före detta

Hamregården som idag drivs som boende och restaurang. Gården har en

lång och genuin historia av att göra gott genom att arrangera sommarläger

för barn som haft svårt i skolan och vardagen. 



1/3 av
hushållen i
sverige har

djur

Bakgrund
Djurexpo är ett koncept som körts tre gånger förut

av oss, senast 2015 men då på Orsa Camping. Det var

ett uppskattat koncept av både utställare och

besökare och vi tror att det kommer vara minst lika

uppskattat i år. Då kom ca 700 gäster och vårt mål

är att det minst kommer lika många nu. Flera år av

pandemi har resulterat i en hel del fler djur ägare

men utvecklingen har också gjort att intresset för 

kunskap kring djur och deras rättigheter ökat. Djurägare är idag beredd på att

spendera mer tid och pengar för att djuret ska må bra än för 20 år sedan vilket vi

då vill hjälpa ägarna att utforska alla olika verksamheter som finns för våra extra

familjemedlemmar.

Priser

Uppställningsyta: 

3x3m                       400kr

6x3m                       700kr

Till er som företag
Här har ni som företag chansen till att visa upp eller flytta er verksamhet

över en dag till oss. Vi ger er en mötesplats där alla har samma intresse

och mål, att veta mera om djur. Här finns inte bara chansen till nya och

återkommande kunder utan även nätverkande med andra företag,

föreningar och organisationer som ni kan arbeta med eller inspireras av.

Sälj in er själva hos besökarna med produkter, prova på eller vad ni än

har för idé. Vi ser gärna att ni är kreativa med er utställningsyta men vill

ni bolla idéer med oss hjälper vi gärna till!

Kontakta oss:  Maria Spring | 070 818 28 98 | orsahornbergagard@gmail.com


