
ZOO-BOTANICA 2013 JUŻ ZA NAMI! 

 

 

W dniach 13-15 września odbyły się kolejne  targi Zoo-Botanica. XII edycja 

przyciągnęła dużą rzeszę odwiedzających. Organizatorzy podają, iż targi odwiedziło 15,5 

tysiąca gości i około 200  firm biorących aktywny udział w targach Zoo-Botanica 2013. 

 

Dla zwiedzających przygotowano liczne atrakcje, a wśród nich m.in.: Festiwal Psa i 

Kota z wieloma konkursami i wystawami, Otwarte Mistrzostwa Krewetek, Wystawę 

Akwarystyczną, Wystawę Terrarystyczną, wystawy małych gryzoni, ptaków egzotycznych 

oraz roślin owadożernych.  

 



 

Jak co roku, piątek był dniem dla profesjonalistów. Wśród producentów pojawili się 

specjaliści oferujący produkty do pielęgnacji psów i kotów, karmy i najważniejsze akcesoria 

dla terrarystów oraz akwarystów. Warto w tym miejscu dodać, że podczas targów 

zorganizowano także liczne wykłady i szkolenia. 

 

 

 

 Ważnym aspektem targów jest możliwość bezpośredniego spotkania się z klientami, 

wsłuchania się w ich potrzeby oraz sugestie.  

W ramach Konkursu Targowego nagrody otrzymali: 

 firma Juwel Polska Sp. z o.o. za NAJCIEKAWSZE STOISKO W KATEGORII ZOOLOGIA - za 

estetykę, dużą ilość odwiedzających, uporządkowanie; 

 Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze CarniSana za NAJCIEKAWSZE STOISKO W 

KATEGORII BOTANIKA - za piękną wystawę towarzyszącą stoisku, oryginalność, 

inwencję, naturalność; 

 Arachnea za NAJCIEKAWSZĄ WYSTAWĘ - za estetykę, przestrzenność, właściwe 

warunki dla gatunku, ciekawą aranżację; 

 firma Lantmännen Bozita GmbH  w KATEGORII PRODUKT ZOOLOGICZNY za mokrą 

karmę Bozita - karma  dostępna w Tetra Recart - za innowacyjność, wygodne 

użytkowanie oraz ekologiczne opakowanie; 

 firma Blue Vet Sp. z o.o. wyróżnienie  w KATEGORII ZOOLOGIA za e-książeczkę – za 

innowacyjność, potencjał produktu i oryginalność. 



 

Nagrody w konkursach  ufundowała  firma Tropical Tadeusz Ogrodnik (sponsor 

wiodący imprezy) oraz firmy Aquael, Bowl&Bone Republic, Illuminatio, KaRoKa, Kocie 

Sprawy, Koral, Magazyn Tanganika - Tropheus, Rynek Zoologiczny, Sera - A. Ziarko, Słowo 

Wrocławian, Water&Garden. 

Dla gości chcących się posilić lub zaczerpnąć świeżego powietrza, czekał przed halą 

Wielki Kiermasz Ogrodniczy oraz Kiermasz Żywności Ekologicznej i Produktów Regionalnych. 

Na stoiskach, usytuowanych na palcu pod iglicą, mogli Państwo zaopatrzyć się w rozmaite 

trunki oraz przysmaki regionalne. 

 

 Patronat Honorowy nad ZOO-BOTANIKĄ 2013 objął Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu oraz Główny Lekarz Weterynarii. 


