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Pozvánka k návštěvě 

EuroTier  

přední světová výstava živočišné výroby 

13. - 16. listopadu 2018, Hannover, Německo 

 

Na výstavě EuroTier v německém Hannoveru prezentují vystavovatelé své úspěchy a inovace na poli 
chovu skotu, prasat a drůbeže. Přidružují se nabídky akvakultury, chovu ovcí, koz, a koní.  

Nelze opomenout vybavení pro chovatele: krmivo a komponenty krmiv, jakožto i související techniky mletí, 
míchání i peletizace. Nabídku dotváří široký rámcový program tematických speciálů. K odborné diskusi zve 

řada diskusních fór. Ústředním tématem bude ve zvýšené míře digitalizace v chovu hospodářských zvířat. 

 
Těšit se můžete na expozice: 

 chov zvířat, chovné programy, technologie reprodukce 

 krmivo a další provozní prostředky 

 výroba a uskladnění krmiv 

 konstrukce a výroba hal a stájí 

 technologie chovu a krmení 

 klimatizační a environmentální technika 

 přepravní vozidla a přepravní služby 

 fekální technika, pevný a kapalný hnůj 

 technologie dojení a chlazení 

 přístroje, zařízení, příslušenství 

 management, marketing a poradenství 

 vzdělávání / školení, média a svazy 

 

Jako vedoucí světová akce tohoto druhu skýtá výstava EuroTier komplexní přehled inovací v oblasti 
technologií, služeb i genetiky moderního chovu zvířat. 

Díky tematické synergii, se coby součást výstavy etablovala expozice EnergyDecentral. 
Zaměřena na oblast zásobování energiemi. Představí technologický vývoj oblastí 

obnovitelné a bioenergie, bioplynu, a koncept decentralizovaného zásobení energií. 

 

Úspěch minulého ročníku: 

Minulý ročník výstavy, se svými 2.638 vystavovateli z celkem 57 zemí světa slavil 

prvenství nejlepšího ročníku v historii. Počet návštěvníků dosáhl 163.000.  

Buďte mezi spokojenými návštěvníky letos i Vy! 

 

Otevírací doba je od úterka 13. do pátku 16. listopadu 2018, denně od 09:00-18:00.  

Ceny vstupenek: 

Jednodenní vstupenka (na místě) 27,- € 

Jednodenní vstupenka (Online) 22,- € 

Permanentní vstupenka (na místě) 54,- € 

Permanentní vstupenka (Online) 48,- € 

 

Více Info na: 
www.eurotier.com 
nebo  
www.bvv.cz 

https://www.eurotier.com/en/
https://www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby/eurotier-2018/

