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ANIMAL TECH 2019 v novém termínu od neděle do středy
Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se budou
konat v příštím roc e na brněnském výstavišti od 12.5. (neděle) do 15.5. (středa). Souběžně proběhne
také Středoevropský veterinární kongres a Národní výstava myslivosti.
V roc e 2016 započala změna koncepce veletrhu TECHAGRO a Národní výstavy hospodářských zvířat
oddělením veletrhu Animal Vetex a jeho transformací na Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL
TECH konaným společně s Národní výstavou hospodářských zvířat v lichých letech.
V návaznosti na uvedené změny dochází pro následující ročník 2019 k přesunu technologií pro chov
hospodářských zvířat z veletrhu TECHAGRO k veletrhu ANIMAL TECH. Na veletrhu TECHAGRO 2020 se
technologie pro chov hospodářských zvířat už prezentovat nebudou.

Na ANIMAL TECH 2019 jsou už přihlášeni první vystavovatelé
Svým zájmem o účast na veletrhu ANIMAL TECH 2019 potvrzují vystavovatelé správnost aktuálního
směřování veletrhu. Vystavovatelé se průběžně hlásí a podle jejich zájmu se dá soudit, že veletrh ANIMAL
TECH svým rozsahem překoná loňský ročník.
Nový termín znamená příklon k vyšší odbornosti veletrhu a umožňuje konat většinu šampionátů a
soutěžních přehlídek v pracovní dny. Veletrh ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat budou
umístěny v pavilonech P (skot, 2 předvadiště, stánky vystavovatelů), F (ovce, kozy, prasata, kolbiště pro
koně) a na volných ploc hách v okolí těchto pavilonů, kde bude vystavena zemědělská technika.

Do 15. ledna 2019 mohou vystavovatelé ANIMAL TECH 2019
získat 10 % slevu na výstavní plochu.
>> PŘIHLÁŠKA <<

Středoevropský veterinární kongres
13. – 14.5. proběhne na brněnském výstavišti dvoudenní 9. středoevropský veterinární kongres,
jehož tématem bude „Mikrobiální rezistence – téma dne“. Souběh veletrhu ANIMAL TECH, Národní výstavy
hospodářských zvířat a Středoevropského veterinárního kongresu posiluje odbornost celého komplexu.

Doprovodný program
V doprovodném programu budou zařazeny samozřejmě šampionáty a soutěžní přehlídky skotu, dále
předvádění ostatních vystavených zvířat, rozsáhlý „koňácký“ program umístěný tentokrát až na malé
výjimky v pavilonu, oblíbená anketa o nejsympatičtější krávu Miss sympatie, prezentace a prodej českých
potravin, piva a vína.
Připomeneme si také sto let od založení Mendelovy univerzity v Brně, žáci základních škol se budou moc i
zúčastnit programu Zemědělství žije!, proběhne včelařská výstava s přednáškami, prodejem potřeb pro
včelaře a včelích produktů.

