
 

ZOO-BOTANICA  

NAJBARDZIEJ PROFESJONALNE TARGI ZOOLOGICZNO-BOTANICZNE,  

WROCŁAW 3-5 PAŹDZIERNIKA 2014 

 

ZOO-BOOTANICA 2014 jest odpowiedzią na stale rosnący popyt na rynku zoologiczno-

botanicznym. XIII edycja tej prestiżowej imprezy jest dowodem, iż wrocławskie Targi i Wystawy Zoo-

Botaniczne wpisały się już na stałe w kalendarz najważniejszych imprez branżowych w kraju i za 

granicą. Ubiegłoroczna edycja ZOO-BOTANIKI zgromadziła około 200 wystawców z branży 

zoologicznej i botanicznej, a liczba odwiedzających przekroczyła 15,5 tysiąca. 

Targi są doskonałą  okazją do nawiązania nowych, ciekawych kontaktów biznesowych i 

zapoznania się z rynkowymi nowościami, ofertą polskich oraz zagranicznych producentów. Pod 

jednym dachem coraz liczniej spotykają się profesjonaliści, właściciele i pracownicy hurtowni, 

sklepów, lekarze weterynarii oraz miłośnicy zwierząt małych i dużych: stowarzyszenia, media i klienci 

indywidualni.  Co roku celowo przeznaczamy pierwszy dzień tego wydarzenia na tzw. dzień branżowy. 

W piątek  trzeciego października  wystawcy mają okazję do organizacji spotkań z hurtownikami, 

właścicielami sklepów. Dodatkowo organizujemy specjalny konkurs, który z pewnością przyciągnie 

nową grupę klientów branżowych. 

ZOO-BOTANICA to okazja do poszerzenia swojej wiedzy. Przygotowujemy dla Państwa Panel 

Biznesowy: pakiet wykładów tematycznych przeznaczony  dla pracowników, właścicieli hurtowni oraz 

sklepów, a także dla pasjonatów.  

Zgodnie z tradycją targów będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w V Festiwalu Psa i Kota, w 

ramach którego zobaczą Państwo: Krajową Wystawę Specjalną Psów Rasowych o tytuł Zwycięzcy 

Polski 2014, pokazy: kotów rasowych, ratownictwa weterynaryjnego, posłuszeństwa i psich sztuczek. 

Nie zabraknie również wystaw: akwarystyczynej, terrarystycznej, rasowych świnek morskich, 

szczurów rasowych i nierasowych oraz myszy rasowych i fretek. Wśród licznych pokazów odbędą się, 

m.in.: Pokaz ptaków, gołębi, królików i drobiu ozdobnego, Pokaz Kanarków i Ptaków Egzotycznych. 

Każdy miłośnik fauny i flory znajdzie tutaj coś dla siebie. 



Dodatkową atrakcją będą liczne konkursy, m.in. : VII Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze 

Akwarium Targów,  V Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Terrarium Targów, a także konkursy dla 

odwiedzających. 

Nowością będzie pokaz stylizacji egzotycznej z żywymi okazami zwierząt oraz Konkurs 

Stylizacji Egzotycznej pod nazwą ZOO-EXOTICA SHOW. 

Jednocześnie, jak co roku, przed Halą odbędzie się Wielki Kiermasz Ogrodniczy oraz Żywności 

Ekologicznej i Produktów Regionalnych. Z każdym rokiem kiermasze cieszą się szerokim 

zainteresowaniem wśród mieszkańców Wrocławia i okolic.  Wystawcy zaprezentuje swoją ofertę 

przed tysiącami odwiedzających z całego regionu.  Dodatkową zachętą jest to, iż wstęp na kiermasze 

jest NIEBILETOWANY!  

 Więcej informacji, listę atrakcji oraz zasady poszczególnych konkursów znajdą 

Państwo na naszej stronie: www.wigor-targi.com w zakładce Zoo-Botanica oraz Facebooku:  

www.facebook.com/ZooBotanica.  

XIII Targi i Wystawa Zoologiczno-Botaniczna 

„ZOO-BOTANICA 2014” 

HALA STULECIA, Wrocław ul. Wystawowa 1 

godziny otwarcia: 

piątek-sobota: 10:00-18:00 

niedziela: 10:0-17:00 

Ceny biletów: 

17 zł – bilet normalny 

12 zł – bilet ulgowy (uczniowie i studenci) 

 

Zakres tematyczny: 

 Zwierzęta do hodowli domowych  

 Sprzęt i akcesoria do hodowli i pielęgnacji zwierząt domowych  

 Pożywienie, karmy i odżywki dla zwierząt  

 Małe zwierzęta egzotyczne: ptaki, gryzonie, gady, płazy  

 Drób i gołębie ozdobne  

 Gołębie pocztowe  

 Sprzęt do transportu i przechowywania zwierząt  

 Galanteria i zabawki dla zwierząt  

 Schroniska dla zwierząt  

 Ośrodki tresury dla zwierząt  

 Terrarystyka - pełne wyposażenie  

http://www.wigor-targi.com/


 Akwarystyka - pełne wyposażenie  

 Ryby akwariowe i do oczek wodnych  

 Rośliny akwariowe i do oczek wodnych, tropikalne i okazy kolekcjonerskie  

 Rośliny wodne, błotne i preparaty do wody  

 Sprzęt i akcesoria do zakładania oczek wodnych: kamień, żwir ozdobny, folie, filtry, 
pojemniki plastikowe  

 Usługi w zakresie projektowania i aranżacji: akwariów, terrariów, ogrodów wodnych, 
skalnych, kaskad, oczek wodnych i terenów zielonych  

 Ogrody skalne, rośliny (byliny)  

 Ogrody japońskie i bonsai  

 Krzewy ozdobne  

 Drobny sprzęt i akcesoria ogrodnicze  

 Oferta parków, ogrodów zoologicznych i botanicznych  

 Wydawnictwa specjalistyczne: zoologiczne, botaniczne, weterynaryjne, ogrodnicze 
(książki, poradniki, albumy, czasopisma)  

 

KONKURSY DLA HOBBYSTÓW I PROFESJONALISTÓW, wśród nich między innymi:  
- VII Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Akwarium  
 
ATRAKCJE DLA WŁAŚCICIELI CZWORONOGÓW ( V FESTIWAL PSA I KOTA) wśród nich między innymi:  
- Krajowa Wystawa Specjalna Psów Rasowych o tytuł Zwycięzcy Polski 2014 
- Zoo-Botaniczny Konkurs Fotograficzny „MÓJ PUPIL Z UŚMIECHEM” 
 - wybory najsympatyczniejszego psa nierasowego 
 - wybory najsympatyczniejszego kota nierasowego  

- pokazy posłuszeństwa i psich sztuczek 
- Pokaz Kotów Rasowych  
 
KONKURS TARGOWY DLA WYSTAWCÓW NA:  
- Najciekawsze Stoisko w kategorii Zoologia  
- Najciekawsze Stoisko w kategorii Botanika  
- Najciekawszą Wystawę  
Ponadto przyznamy Grand Prix w kategorii Produkt Zoologiczny 
 
WYSTAWY I POKAZY:  
- Wystawa Akwarystyczna  
- Wystawa Akwarystyczna „Proporczykowce i Małe Ryby” 
- Wystawa Terrarystyczna  
- Krajowa Wystawa Specjalna Psów Rasowych o tytuł Zwycięzcy Polski 2014 
III Ogólnopolski Pokaz Szczurów Rasowych i Nierasowych 
- XVIII Krajowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich 
- XLVI International Cavy Show 
- VI Krajowa Wystawa Fretek 
- XV Międzynarodowa Wystawa Myszy Rasowych 
- Pokaz ptaków, gołębi, królików i drobiu ozdobnego 
- Pokaz Kanarków i Ptaków Egzotycznych 
- Pokaz Kotów Rasowych  
 

Zespół Agencji Reklamowej Wigor 


