FOR PETS: jedinečný veletrh pro domácí
mazlíčky a jejich majitele
Druhý dubnový víkend bude letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA patřit tradičnímu
svátku všech zvířat. Sedmý ročník veletrhu FOR PETS nabídne vše pro čtyřnohé,
dvounohé i beznohé domácí mazlíčky. Seznámíte se s novinkami na trhu a zároveň se
setkáte s odborníky či zhlédnete ukázky práce se zvířaty. Doprovodný program, který
připravuje Nadace na ochranu zvířat, bude i letos pestrý. Veletrh FOR PETS doplní od
6. do 9. dubna 2017 soubor veletrhů pro celou rodinu FOR FAMILY.
Veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata představí novinky od nejdůležitějších firem
v oboru. Návštěvníci tak budou moci přímo na veletrhu nakoupit pelíšky, obojky, vodítka,
hračky, oblečení nebo designových doplňky do bytu. Chybět zde nebudou ani přední čeští
distributoři a výrobci krmiv, na jejichž stáncích se mohou zájemci poradit s odborníky o
výživě a specifických potřebách svých mazlíčků. Na veletrhu se budou i letos prezentovat
mimo jiné firmy Royal Canin, Hill´s, Henry Schein, CZ Anidis, Plaček, Beaphar, Miroslav
Webre Mlýn nebo Vafo Brit Care. Poprvé v historii se ukáží firmy Malbucare, Bracco, Dogs
and fun, CHG nebo Psí butik.
Hlavním partnerem veletrhu je Nadace na ochranu zvířat, která připravuje i letos odborný
doprovodný program. Ten je vždy divácky velmi atraktivní. Návštěvníci uvidí ukázky výcviku
vodicích psů, záchrany zvířat v praxi, dog frisbee, ale i tanec se psem, první pomoc psům
nebo povídání o chovu domácích prasátek. Připraveny budou i informace o problémovém
chování psů a koček, ale také například o akupunktuře, tradiční čínské medicíně nebo
Bachových esencích pro zvířata.
Po celé čtyři dny konání veletrhu bude v PVA EXPO PRAHA probíhat Umisťovací výstava
koček, na které si budou moci zájemci vybrat nového kočičího kamaráda z některého
z útulků, které se do této akce zapojily. K viděné bude i výstava drobných zvířat – morčat,
králíků a hlodavců. Návštěvníci budou moci na veletrhu zkonzultovat i výživu, výchovu či
zdravotní obtíže svých domácích mazlíčků. Odborníci budou k dispozici nejen na stánku
Nadace na ochranu zvířat, ale také u expozic jednotlivých vystavovatelů.
Více informací najdete na www.for-pets.cz, kde si můžete zaregistrovat i zlevněnou
vstupenku.

