
ájem a úãast je obrovská - druh˘
kvûtnov˘ t˘den se tu se‰lo 1200 (!)
vystavovatelÛ na takfika 80 000 m2

v˘stavní plochy. Akce není prodejní, jde
o to získat nové kontakty, obchodní part-
nery, odbyti‰tû. Prostû: vidût a b˘t vidûn... 
Potû‰ilo nás, Ïe ani ãeské firmy nestojí
opodál. Jejich v˘stavní stánky (do kte-

r˘ch byly investovány jistû nemalé pro-
stfiedky) na této bezesporu nejvût‰í svû-
tové akci svého druhu nezapadly
a mohli jsme je nav‰tívit. Celkem 17 vy-
stavovatelÛ z âeské republiky bylo roz-
dûleno témûfi po v‰ech v˘stavních ha-
lách podle sortimentu, kter˘ nabízejí.
âtenáfiÛm na‰ich ãasopisÛ jsou jistû vel-
mi dobfie známy firmy jako Biofaktory,
CANDY, DIBAQ, KSK Bono, Noviko,
Tommi ãi VAFO. Tihle v‰ichni pochopi-
li, Ïe po vstupu do Evropské unie jiÏ
nestaãí hledat zákazníky a obchodní
partnery jen v âeské republice nebo na
Slovensku. Je potfieba hledût dál za hra-
nice - a tfieba aÏ za oceán… Rádi jsme se
setkali i s ãesk˘mi zástupci zahraniãních
firem - napfiíklad zástupci firmy Weber 
- ml˘n diskutovali se sv˘mi zákazníky

u stánku matefiské kanadské firmy
Champion Petfoods.
Evropská integrace pokraãuje mílov˘mi
kroky. V na‰ich supermarketech a pet‰o-
pech si mÛÏeme koupit krmiva a potfieby
pro na‰e domácí mazlíky z celého svûta.
A jsme rádi, Ïe jinde ve svûtû si mohou
koupit kvalitní v˘robky z na‰í zemû.

Lubo‰ Vedral
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Veletrh potfieb pro zvífiata v Norimberku

České firmy na INTERZOO
vstupují do Evropy
To, Ïe je Interzoo v nûmeckém Norimberku pfiedev‰ím
nevídanou reklamní ‰ou, nemusím znalcÛm v oboru jistû
pfiipomínat. Jednou za dva roky se tu sejdou vystavovatelé
doslova z celého svûta – vystavovatelé, ktefií mají nûco
spoleãného s domácími mazlíky. Spoleãného více ãi ménû.
V˘robci krmiv pro domácí zvífienu se tu sejdou s producenty
potfieb pro chovatele od psÛ aÏ po rybiãky a plazy.
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