
PREZENTACE RAN%* A AGROTURISTIKY

27. - 30. &ervna 2013
Brno - V$stavi!t(

NÁRODNÍ V#STAVA V BRN' je nejv't"í p)ehlídkou #ivo&i"né produkce v %R. Soub'#né 
konání s v$stavou chovatelsk$ch pot)eb PROPET vytvá)í jedine&n$ komplex hospodá)sk$ch 
zví)at, zájmov$ch a domácích mazlí&k*. 

N(co málo &ísel z minulé v$stavy: 
Po&et vystavovatel*: 190 z 12 zemí
Po&et chovatel*: 230
Po&et hospodá)sk$ch zví)at: 776, z toho 80 koní        

Více ne# 45 000 náv!t(vník+ ze 17 zemí potvrzuje d*le#itost Národní v$stavy. Tém') 55 % 
odborn$ch náv"t'vník* pracuje v zem'd'lské rostlinné nebo #ivo&i"né v$rob'.
 
Soub("n( konané akce:

PROPET – mezinárodní v$stava chovatelsk$ch pot)eb
INTERCANIS –  mezinárodní v$stava ps*
INTERFELIS –  mezinárodní v$stava ko&ek
INTERCANIS AGILITY –  mezinárodní sout'# ps* 
V#STAVA KONÍ – ukázky plemen koní, "ampionát ASCHK
FARMA JOHN DEERE – westernov$ program koní
BRNO TROPHY – no&ní show
RODEO

Novinka v roce 2013 – prezentace ran&+ 

P)ímo v pavilonu F u jezdecké arény p)ipravujeme prezentaci ran&* a agroturistick$ch 
center dle jednotliv$ch region*. Prezentace bude formou informa&ních panel*, v p)ípad' 
zájmu zajistíme i prezentaci plemenného h)ebce ve speciální expozici. Sou&ástí projektu 
bude také p)ehledová mapa ran&* vydaná v katalogu v$stavy a v pr*vodci náv"t'vníka. 
Uprost)ed expozice p)ipravujeme kavárnu v ran&erském stylu, v$stavu jezdeck$ch pot)eb 
a dal"í doprovodn$ program. 

      



PANELOVÁ PREZENTACE – mimo)ádná nabídka pro ran&e, farmy a kraje 

! V$roba a vystavení reklamní cedule 60x60 cm v&etn' 
p)ípravy (ceduli si po akci m*#ete odvézt)

! Umíst'ní va"ich letá&k* na panelu
! 4 volné vstupenky na v$stavu
! Za)azení subjektu do p)ehledové mapy v katalogu v$stavy 

a v pr*vodci náv"t'vníka (náklad 40 000 ks)
! Uvedení subjektu na webov$ch stránkách BVV
! Zaevidování subjektu na novém webu – rozcestník pro 

v"echny ko(ské aktivity (oficiální p)edstavení bude v rámci 
NVHZ)

Cena: 2 600 K& (p)i objednávce do 
konce dubna)

Pro náro$n%j!í mo"nost stánku nebo 
expozice s plemenn#m h&ebcem – 
cena dohodou. 

Nabídka pro malé ran&e – uvedení kontaktu v katalogu 
v$stavy, na informa&ním panelu a na novém webu. 
Cena: 600 K& 

Program na kolbi!ti v pavilonu F

V$stava koní
! P)ehlídky plemenn$ch kolekcí pod zá"titou ASCHK
! Ukázky koní pod sedlem, v záp)ahu i ve volnosti
! !ampionáty a hodnocení

John Deere Farma – denní program
! P)ehlídka americk$ch koní appaloosa, quarter horse a paint horse
! Ukázky v$cviku a sout'#í koní – western, anglie, rodeo
! Komunika&ní hry Equipoint - divák vs k*( ve volnosti
! Sout'#e t$m*
! Pro d'ti je p)ipraveno svezení na minitraktorech John Deere, na koních a v bry&ce, 

d'tská jezdecká "kola a pony sout'#e (volná plocha u pavilonu F)

BRNO TROPHY SHOW – no&ní program
! TOP sout'#e s finan&ní dotací: western – super trail (jízda zru&nosti), parkur – skok 

mohutnosti, rodeo – speed penning (nahán'ní telat)
! Jízda zpátky do pohádky: speciální program s herci a jezdeck$mi hosty (p)irozená 

komunikace s Katkou Santarovou, hv'zdy Brno Trophy 1999-2001)

Vyu"ijte jedine&nou atmosféru v$stavy a kontaktujte nás!

EQUICom t$m

Michaela Zachová
zachova@equicom.cz
+420 603 278 091

Radka %akarská
cakarska@equicom.cz
+420 603 231 507

Daniela Kalná
kalna@equicom.cz
+420 720 333 405
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