13. – 16. listopad 2018, Hannover / Německo

Vítejte na mezinárodním veletrhu EuroTier 2018 –
Celosvětově uznávaný špičkový veletrh pro
odborníky chovu hospodářských zvířat!

Setkejte se s vystavovateli z více než 50 zemí!
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13. listopadu 2018 bude opět zahájen mezinárodní veletrh EuroTier.
Na tomto celosvětově uznávaném špičkovém odborném veletrhu
s více než 150.000 návštěvníky a na výstavních areálech o ploše
nad 250.000 m2 se můžete informovat o produktech a nejnovějších
trendech v oblasti chovu skotu, prasat a drůbeže. Kromě toho lze
získat přehled o akvakultuře, chovu ovcí, koz a ustájení koní.

Kompletní nabídka pro odborníky Vás přesvědčí!
Informujte se o těchto oblastech:
>>Chovná zvířata, technologie
chovu, obchod s chovnými
zvířaty, rozmnožování zvířat
>>Krmivo a ostatní provozní
prostředky
>>Skladování krmiv, výroba
krmiv
>>Výstavba stájí a hal
>>Technika chovu a krmení
>>Klima a ochrana životního
prostředí
>>Dojení a chlazení mléka

>>Technika odstraňování
pevných a tekutých výkalů
>>Dopravní prostředky,
dopravní služby
>>Zpracování a prodej
zemědělských produktů
>>Stroje a příslušenství
>>Management a poradní
služby
>>Bioenergie a decentrální
zásobování energií
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Mezinárodní účast

Navštivte také výstavu EnergyDecentral –
konající se současně s EuroTier
Energie a chov
hospodářských
zvířat spolu úzce
souvisí. Více než
31.200 návštěvníků se v roce 2016 zajímalo o tuto výstavu.
Kromě 360-ti specializovaných vystavovatelů na
toto téma prezentovalo také 200 firem z oblasti
chovu hospodářských zvířat inovativní produkty z
oblasti výroby energie.

Inovace živě!

Místo setkání: The International Visitors’
Lounge (Mezinárodní lounge pro návštěvníky)

Odborný veletrh EuroTier je
nejdůležitější platformou pro
prezentaci novinek živočišné
výroby. Z více než 250 přihlášených novinek vyznamenala
naše nezávislá odborná komise
4 špičkové produkty zlatou a 21
produktů stříbrnou medailí.

Pořadatelem veletrhu EuroTier je
DLG – odborná společnost, která má
vedoucí postavení v agrární oblasti.
Součástí výstavního stánku DLG je
exkluzivní prostor pro mezinárodní návštěvníky –
The International Visitors’ Lounge. V příjemném
prostředí se zde můžete setkat se svými obchodními partnery a se zástupci společnosti DLG.
Staňte se členem DLG a připojte se ke 27 000
zástupcům agrárního oboru. Můžete využívat
tento jedinečný informační systém: informační brožurky DLG, výsledky zkušebních testů v
oborech zemědělské techniky, provozních prostředků a potravin, jakož i účast na odborných
seminářích a akcích.
Kromě toho obdržíte jako člen DLG volnou dvoudenní vstupenku na odborný veletrh EuroTier.

Předběžný plán veletržního areálu 2018

Otevírací doba:
Denně od 9.00 hod. do 18.00 hod.
Vstupenky (Euro):
Denní vstupenka
Žáci, studenti a důchodci
Děti do 12 let (včetně) v
doprovodu dospělých
zdarma
Permanentní vstupenka

Pokladna Online
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Vstupenky:
Vyvarujte se dlouhých front u pokladny a
využijte zlevněných vstupenek! Předem se
zaregistrujte a zakupte Vaší vstupenku online
od července 2018.

Špičkový odborný veletrh na nejlepším výstavišti
Hannover, město s celosvětově největším výstavištním
areálem, centrálně položené ve středu Německa a Evropy, je s
2 miliony návštěvníky ročně významnou a atraktivní lokalitou
pro domácí a zahraniční obchodníky. Můžete využít jedinečnou
infrastrukturu a celoevropská dopravní spojení.

Hotely a privátní ubytování
Hanno-Fair Events
Tel.: +49 5321 3520-20
Fax: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

Organizace cesty našimi partnerskými cestovními
kancelářemi
Naše mezinárodní partnerské cestovní kanceláře Vám i ve Vaší
zemi zorganizují cestu na veletrh. Příslušné adresy najdete na
naší webové stránce: www.eurotier.com
DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

Máte ještě dotazy?
Servis pro návštěvníky Vám pomůže:
>> E-Mail: expo@DLG.org
>> Tel.:
+49 69 24788-265
>> Fax:
+49 69 24788-113

EuroTier-News emailem:
Rádi Vás budeme informovat o aktualitách!
Zašlete nám prosím Vaše kontaktní údaje
(jméno, ulice / čís.domu, PSČ / místo, země a
emailovou adresu ) na tento E-Mail:
expo@DLG.org

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com

ET18-cz-0118

Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Tel.: +49 511 12345-555
Fax: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

