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SoubûÏnû konané akce:    



V˘stava PROPET 2015 potû‰ila v‰echny majitele a milovníky domácích mazlíãkÛ pestrou nabídkou chovatelsk˘ch potfieb,
krmiv, veterinárních a kosmetick˘ch pfiípravkÛ a dal‰ího chovatelského pfiíslu‰enství. V leto‰ním roce se v Brnû prezen-
tovalo 83 vystavovatelÛ na celkové plo‰e pfies 12.000 m2.
V prÛbûhu v˘stavy se konaly prestiÏní mezinárodní v˘stavy psÛ a koãek, mezinárodní závod v králiãím hopu International
Rabbit Jumping 2015, v˘stava u‰lechtil˘ch potkanÛ a králíkÛ a brnûnské vãelafiské dny. Celou akci doprovázel nauãnû-
zábavn˘ program s vystoupením odborníkÛ i populárních osobností.
SoubûÏné konání v˘stavy PROPET s Národní v˘stavou hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky a Národní v˘stavou
myslivosti pfiilákalo na v˘stavi‰tû rekordních 51.727 náv‰tûvníkÛ z 16 zemí.

PARTNEŘI VÝSTAVY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROPET 2015
15. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA CHOVATELSKÝCH POTŘEB

■ âesk˘ svaz chovatelÛ koãek – ZO 36 Brno
■ âeskomoravská kynologická jednota 
■ O.s. chovatelÛ u‰lechtil˘ch potkanÛ
■ âesk˘ svaz vãelafiÛ, o.s. okresní v˘bor Brno-mûsto
■ âesk˘ svaz chovatelÛ - sekce králiãí hop
■ VAFO Praha, spol. s. r.o.
■ Efektmedia, spol. s.r.o.

V tomto roce se na brnûnském v˘stavi‰ti 
uskuteãní Mezinárodní v˘stava psÛ INTERCANIS 
v termínu 18. - 19. 6. 2016.

Dal‰í roãník bienální v˘stavy
PROPET probûhne v ãervnu 2017.2016 2017
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VÝSTAVNÍ PLOCHA 2015

* âeská republika, Polsko, Slovenská republika 

** Belgie, âeská republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva,
Maìarsko, Nûmecko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Slovensko, ·panûlsko, Ukrajina

STATISTIKY 2015  

V˘stavní plocha pro expozice 1.633 m2

Zvlá‰tní pfiedvádûcí plocha 11.200 m2

V˘stavní plocha celkem 12.833 m2

Vystavovatelé 82 ze 3 zemí *

Náv‰tûvníci 51.727 z 16 zemí **

Novináfii 89
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VYBRANÉ DOPROVODNÉ PROGRAMY
Intercanis – mezinárodní v˘stava psÛ

Interfelis – mezinárodní v˘stava koãek

V˘stava zakrsl˘ch králíkÛ

International Rabbit Jumping – mezinárodní
závod v králiãím hopu

V˘stava u‰lechtil˘ch potkanÛ

Brnûnské vãelafiské dny

Vystoupení znám˘ch osobností a odborníkÛ
na v˘chovu, v˘Ïivu a chov zvífiat

Zábavné programy pro dûti

VELETRHY, KTERÉ ODBORNÝ NÁVŠTĚVNÍK PREFERUJE 

Národní v˘stavu hospodáfisk˘ch zvífiat 
a zemûdûlské techniky 64,23 %

Propet 15,69 %

Národní v˘stavu myslivosti 11,53 %

Intercanis 8,55 %

34,19 %

10,55 %

8,67 %8,56 %

6,52 %

4,94 %

26,57 %

DŮVODY NÁVŠTĚVY ODBORNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA 

Získání obecného pfiehledu o oboru 34,19 %

Spoleãenské setkání s partnery 10,55 %

Získat informace o konkrétním produktu 8,67 %

Objednávat, nakupovat 8,56 %

Úãast na doprovodném programu 6,52 %

Vést obchodní jednání 4,94 %

Pfiehlídky a soutûÏe zvífiat 26,57 %

100 %

100 % 64,23 %

15,69 %

11,53 %

8,55 %
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