Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás oslovit s možností spolupráce při Národní výstavě
hospodářských zvířat a Mezinárodním veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL
TECH, které se uskuteční v termínu 12.-15. května 2019 na brněnském výstavišti.
Jedná se o největší výstavu krmiv a technologií pro chov hospodářských zvířat
v regionu střední Evropy. Výstavy se účastní na 300 firem a v rámci přehlídky
zvířat zde bude k vidění na 900 kusů skotu, ovcí, koz, prasat a samozřejmě kolem
120 koní. Očekávaná návštěvnost je kolem 40.000 osob.
Připravujeme bohatý doprovodný program, pro koňskou část výstavy bude
k dispozici moderní pavilon F včetně prostorného kolbiště se speciálním
povrchem, tribunami a zázemím minipředvadiště pro další doplňkový program. Zde
přímo bude místo pro vaši prezentaci.
V roce 2019 tuto akci organizují Veletrhy Brno a.s.
napřímo společně
s Českomoravskou společností chovatelů a přípravu programu má na starosti
zkušený profesionální tým. V současné chvíli máme přislíbenu účast kvalitních
jezdců a koní nejrůznějších plemen s ukázkami soutěží ať již v anglickém či
westernovém stylu, working equitation nebo extreme trailu. Z plemen koní nebudou
chybět také impozantní frízové, lusitáni a další perly z tuzemska i zahraničí, včetně
nejmenších minihorse. Novinkou je také program zaměřený na podporu a osvětu
hiporehabilitace Kůň jako naděje nebo účast legend z řad jezdců a koní, kteří se
setkají na půdě BVV po 20 letech.
Spolupracující agentura EQUICom byla pověřena náborem vystavovatelů
jezdeckých potřeb včetně zájmových organizací – jako partnerů doprovodného
programu Kůň jako naděje. Rádi bychom Vaší firmě/klubu nabídli možnost
účasti nejen formou stánku, ale celého marketingového balíčku. Jsme schopni
vám letos nabídnout mimořádné podmínky, kde za jednu cenu získáte registraci
i prodejní prostor v rámci výstavní kóje. Navíc můžete formou naturálního
plnění svoji propagaci zvětšit o banner na kolbišti – jako partner některé z našich
jezdeckých soutěží nebo programu. Kontaktujte nás v případě zájmu, připravíme
Vám nabídku na míru.
Za organizační tým výstavy děkujeme a těšíme se s Vámi na spolupráci.
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