ZOO-BOTANICA 2013
- nie możesz tego przegapić!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia XII edycji Wrocławskich Targów i Wystawy
Zoologiczno- Botanicznej, która odbędzie się 13-15 września 2013. Tak jak w poprzednich
latach impreza odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu, Hali Stulecia przy ul.
Wystawowej 1. Sponsorem wiodącym Zoo-Botaniki jest firma Tropical Tadeusz Ogrodnik,
natomiast sponsorem wspierającym została firma Aquael.
ZOO-BOOTANIKA 2013 jest odpowiedzią na stale rosnący popyt na rynku
zoologiczno-botanicznym. XII edycja tej prestiżowej imprezy jest dowodem, iż Wrocławskie
Targi i Wystawy Zoo-Botaniczne wpisały się już na stałe w kalendarz najważniejszych
imprez branżowych w kraju i za granicą. Ubiegłoroczna edycja ZOO-BOTANIKI
zgromadziła ponad 196 wystawców z branży zoologicznej i botanicznej, a liczba
odwiedzających przekroczyła 18 tysięcy.
Targi są doskonałą okazją do nawiązania nowych, ciekawych kontaktów biznesowych
i zapoznania się z rynkowymi nowościami, ofertą polskich oraz zagranicznych producentów.
Co więcej stwarzają możliwość do spotkań z profesjonalistami branży zoologicznej i
botanicznej: dystrybutorami, handlowcami, przedstawicielami medycyny weterynaryjnej. Co
roku pod jednym dachem coraz liczniej spotykają się profesjonaliści, właściciele i pracownicy
hurtowni oraz sklepów zoologicznych, lekarze weterynarii oraz miłośnicy zwierząt małych
i dużych: stowarzyszenia, media i klienci indywidualni.

FESTIWAL PSA I KOTA
Tradycyjnie w ramach ZOO-BOTANIKI 2013 odbędzie się IV Festiwal Psa i Kota.
Pokaz Kotów Rasowych, Pokaz Psów Rasowych, pokazy agility, psiej mody i groomingu to
tylko niektóre atrakcje czekające na odwiedzających.

W Strefie Psa i Kota na

odwiedzających czekać będzie szeroki wybór karm polskich i zagranicznych marek, akcesoria
i sprzęt dla zwierząt oraz środki farmaceutyczne i pielęgnacyjne. Przygotowaliśmy również
liczne konkursy z nagrodami dla wielbicieli zwierząt domowych, wśród nich między innymi:
Konkurs Fotograficzny „Mój Pupil Z Uśmiechem”, XI wybory najsympatyczniejszego psa
nierasowego oraz wybory najsympatyczniejszego kota nierasowego. Nie zapomnijcie zabrać
waszych czworonożnych przyjaciół, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Nie
zabraknie również atrakcyjnych nowości. Szczegóły już wkrótce !
AKWARYSTYKA
Nasza propozycja dla pasjonatów akwarystyki to: IV Otwarte Mistrzostwa Krewetek
oraz Wystawa Akwarystyczna (w roku ubiegłym ponad 120 zbiorników!!!). Przewidujemy
wyłonienie zwycięzcy VI Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawsze Akwarium Targów w
trzech kategoriach: hobbysta, profesjonalista i stowarzyszenie, Konkursu Aranżacji Nano
Akwariów oraz akwarystyczne wystawy tematyczne . Na Mistrzostwa zapraszamy wszystkich
hodowców chcących pochwalić się swoimi okazami, a na konkurs hobbystów,
profesjonalistów i stowarzyszenia.
TERRARYSTYKA
Miłośników terrarystyki zapraszamy do obejrzenia Wystawy Terrarystycznej oraz
kibicowania swoim faworytom podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawsze
Terrarium Targów. W ramach wystawy terrarystycznej będzie można podziwiać między
innymi wspaniałe okazy gadów i płazów - pajęczaki: tarantule, ptaszniki, skorpiony,
jaszczurki oraz węże. Szykujemy „atrakcję specjalną” dla miłośników pająków. Ponadto
wśród atrakcji: Klubowa Wystawa Myszy Rasowych, Krajowa Wystawa Fretek,
Ogólnopolska Wystawa Szczurów Rasowych i Wystawa Rasowych Świnek Morskich.

EDUKACJA
Przygotowujemy dla Państwa Strefę Wiedzy, bogaty program szkoleniowy, pakiet
wykładów tematycznych, strefę prezentacji nowości oraz cykl szkoleń i spotkań z lekarzami
weterynarii i specjalistami z firm farmaceutycznych.
Jednocześnie, jak co roku, przed Halą odbędzie się Wielki Kiermasz Ogrodniczy
oraz Żywności Ekologicznej i Produktów Regionalnych. Co roku kiermasze cieszą się
szerokim zainteresowaniem wśród mieszkańców Wrocławia i okolic.

Kilkudziesięciu

wystawców zaprezentuje swoją ofertę przed tysiącami odwiedzających z całego regionu.
Dodatkową zachętą jest to, iż wstęp na kiermasze jest NIEBILETOWANY!
Więcej informacji, listę atrakcji oraz zasady poszczególnych konkursów będzie
można znaleźć na stronie www.wigor-targi.com w zakładce Zoo-Botanika i naszym
Facebooku: www.facebook.com/ZooBotanica.
Serdecznie zapraszamy!
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