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www.vystavazvirat.cz
www.animaltech.cz

Nová koncepce od roku 2017 – zaměření na živočišnou výrobu
11. – 14.5. 2017 BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

• Propojení Národní výstavy hospodářských zvířat s Mezinárodním veletrhem pro živočišnou
výrobu ANIMAL TECH
• Vyšší odbornost návštěvníků díky oddělení od výstavy psů a koček
• Propojení expozic chovatelů, chovatelských svazů s expozicemi jejich dodavatelů v jedné hale
• Větší marketingový prostor pro propagaci vystavovatelů a jejich produktů
• Dvouletý cyklus odborné výstavy zaměřené na živočišnou výrobu a chovatelství

Využijte jedinečnou atmosféru výstavy!
Setkejte se s chovateli, farmáři, veterináři a zootechniky. Představte jim své novinky,
produkty a technologie.

Nové obchodní příležitosti
Téměř 150 českých i zahraničních vystavovatelů nabízí chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, dodává krmiva a léčebné přípravky pro hospodářská zvířata,
prezentuje zemědělské stroje.
Po celou dobu výstavy je přítomno na 300 chovatelů hospodářských zvířat.

Úspěšný ročník 2015:
• 148 vystavovatelů z 8 zemí
• 277 chovatelů skotu, ovcí, koz, prasat a koní
• Výstavní plocha pro expozice – 4 729 m2
• Plocha pro prezentaci hospodářských zvířat – 16 900 m2
• 51 727 návštěvníků z 16 zemí (společně s výstavou psů a koček)
• Více než třetina návštěvníků pracuje v zemědělských podnicích nebo souvisejících službách
• Téměř polovina návštěvníků působí v živočišné nebo rostlinné výrobě

Atraktivní doprovodné programy:
• Národní šampionáty masných plemen skotu
• Národní šampionát holštýnského skotu
• Přehlídka českého strakatého skotu
• Ukázky kolekcí ovcí, koz a prasat
• Včelařská výstava
• Prezentace českých potravin
• Westernový ranč John Deere
• Stříhání ovcí a zpracování vlny
• Naučná stezka Zemědělství žije!
• Biomasa – semináře, workshopy, nejnovější technologie, přední čeští i zahraniční odborníci

Kontakt:
Ing. Lucie Vymazalová • telefon: 541 152 529 • e-mail: lvymazalova@bvv.cz

