Texty k Národní výstavě hospodářských zvířat, veletrhu ANIMAL TECH, Národní výstavě myslivosti a veletrhu NATUR EXPO BRNO

Od 11.–14. 5. 2017 proběhne na brněnském výstavišti nový komplex veletrhů zaměřených na chov, myslivost a krajinu v čele s prvním ročníkem Mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstavou hospodářských zvířat. Dále se budou konat Národní výstava myslivosti a Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO. 

Souběžně proběhne od 12.–13. 5. 2017 Středoevropský veterinární kongres, jehož hlavním tématem budou „Společné choroby lidí a zvířat – fakta a mýty“. Další doprovodnou výstavou bude Mezinárodní včelařská výstava a přehlídka medovin.

ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat

ANIMAL TECH osloví svým zaměřením na živočišnou výrobu především odbornou veřejnost – chovatele, zootechniky, zemědělce a veterinární lékaře. Veletrh zaznamenal velký zájem u českých i zahraničních firem a nabídne tak širokou přehlídku výrobců krmiv, potřeb pro chovatele a technologií pro živočišnou výrobu. Celkem se představí okolo 200 firem. Hlavním dějištěm bude moderní pavilon P a přilehlé volné plochy. 

Národní výstava hospodářských zvířat poskytuje jedinečnou možnost vidět pohromadě zástupce téměř všech plemen chovaných na území ČR. V areálu brněnského výstaviště se předvede na osm set hospodářských zvířat. Pozornost bude postupně věnována masnému skotu, holštýnskému skotu, ovcím, kozám, prasatům, červenostrakatému skotu a koním. Proběhne řada šampionátů a soutěží (např. Národní šampionát plemene Brown Swiss, Národní šampionát masného skotu, Národní šampionát skotu Jersey, Národní šampionát českého strakatého skotu či soutěžní přehlídka plemenných býků), na všech předvadištích budou k vidění také další ukázky a prezentace vystavovaných zvířat. Výstavu doplní anketa Miss sympatie, ve které mají návštěvníci možnost zvolit nejsympatičtější krávu. Výstava se bude konat v pavilonu G1, věnovanému koním, a dále také v pavilonu P a na přilehlých volných plochách.  

Důležité odkazy

Aktuality
http://www.bvv.cz/animal-tech/aktuality

Vystavovatelé se představují
http://www.bvv.cz/animal-tech/aktuality/vystavovatele-se-predstavuji

Autobusové zájezdy
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/nvhzzt-2017/autobusove-zajezdy

Vstupné, parkování, otevírací doba, plánek veletrhu
http://www.bvv.cz/animal-tech/vstupenky-parkovani

Doprovodný program
http://www.bvv.cz/animal-tech/animal-tech-2017/doprovodny-program


Kontakty
http://www.bvv.cz/animal-tech/kontakty

Logotypy
Animal Tech
http://www.bvv.cz/animal-tech/logotypy

Národní výstava hospodářských zvířat
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/logotypy


Národní výstava myslivosti

Národní výstava myslivosti představí odborné i široké veřejnosti bohatou přehlídku mysliveckých a loveckých potřeb včetně výstavy loveckých trofejí. Chybět nebude ani zaměření na lesní pedagogiku s důrazem na edukaci dětí a podporu jejich vztahu k přírodě. Výstavu dále doplní bohatý doprovodný program. Připravena bude např. laserová střelnice či dřevorubecká show a zastavit se můžete i v myslivecké restauraci. Po celou dobu konání akce se bude konat mnoho přednášek a dalších vystoupení na pódiu. Výstava se uskuteční v pavilonu F. 

Důležité odkazy

Aktuality
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/aktuality

Vystavovatelé se představují
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/aktuality/vystavovatele-se-predstavuji

Autobusové zájezdy
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/nvhzzt-2017/autobusove-zajezdy

Vstupné, parkování, otevírací doba, plánek veletrhu
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/vstupenky-parkovani

Doprovodný program
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/nvm-2017/doprovodny-program

Kontakty
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/kontakty

Logotypy
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/logotypy






NATUR EXPO BRNO

První ročník veletrhu NATUR EXPO BRNO se zaměří především na udržení vody v krajině, rozvoj protipovodňových prvků, omezení dopadů sucha, rozvoj venkovské krajiny a posílení agroturistiky. Doprovodný program se orientuje na praktické provádění adaptačních opatření souvisejících se změnou klimatu a především na následky extrémů počasí (sucho, eroze, přívalové srážky). Veletrh se uskuteční v pavilonu F, kde bude hlavním lákadlem centrální expozice s vodním tokem. 

Důležité odkazy

Aktuality
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno/aktuality

Vstupné, parkování, otevírací doba, plánek veletrhu
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno/vstupenky-parkovani

Doprovodný program
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno/natur-expo-brno-2017/doprovodny-program

Kontakty
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno/kontakty

Logotypy
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno/logotypy


